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POVZETEK 

V študiji so predstavljeni rezultati in ugotovitve projektne ekipe v okviru štirimesečnega projekta, ki je 

združil študente in študentke ter mentorici s Pravne fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Skladno s cilji projekta študija prikaže pregled izpolnjevanja obveznosti Slovenije glede na zavezujoče 

mednarodnopravne obveznosti, obveznosti po pravu EU ter ustreznost domače zakonodaje in prakse na 

področju preprečevanja in naslavljanja korupcije, s posebnim poudarkom na obveznosti glede zasega, 

upravljanja in odvzema. Glede na to, da v Sloveniji obstajata dva sistema odvzema protipravno pridobljene 

premoženjske koristi, kazenskopravni in civilnopravni sistem, sta v študiji oba analizirana tako na 

normativni ravni, kot tudi na dejanski ravni skozi analizo sodne prakse. Na podlagi ekonomske analize v 

tej raziskavi predlagamo rešitev ustanovitve centralizirane agencije za upravljanje z zaseženimi sredstvi v 

Sloveniji. Model, ki ga predlagamo našo tezo podkrepi z opisom finančne škode, ki jo lahko utrpi Slovenija, 

ker tovrstne centralizirane agencije nima. Drugi del ekonomske analize prikazuje kaj lahko storijo podjetja 

in nevladne organizacije v boju zoper korupcijo. Študija upošteva tudi informacije, ki so bile pridobljene v 

procesu sodelovanja z obema projektnima partnerjema, podjetjem R.U.R. d.o.o. in nevladno organizacijo 

Transparency International Slovenia. 

ABSTRACT 

The study presents results and findings of a 4-month project conducted by students and supervisors from 

the Faculty of Law and Faculty of Economics of the University of Ljubljana. In accordance with the 

project's goals the study presents an overview of Slovenia's compliance with its international legal 

obligations, obligations under EU law, and domestic normative and practical compliance with duties to 

fight corruption, in particular with regard to obligations of seizing, managing and depriving unlawfully 

acquired proceeds. Since, in the Republic of Slovenia, there are two systems of deprivation of unlawfully 

acquired proceeds, criminal law and civil law system, bothe are analyzed in the study at the normative level 

and the practical level through the analysis of case law. Based on economic analysis, we find that Slovenia 

should establish a centralized management agency for seized assets. The economic model we use in our 

research is supported by evidence of financial costs Slovenia could incur for not having such agency. The 

second part of the economic analysis examines what companies and non-governmental organizations can 

do to fight corruption. The study takes into account also information obtained through coopeartion with 

both project partners, company R.U.R. d.o.o. and a non-governmental organization Transparency 

International Slovenia. 
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV  

 

AMO - urad za upravljanje in razpolaganje z odvzetim premoženjem  

ARO - organ za odkrivanje, sledenje in zavarovanje odvzem protipravne premoženjske koristi 

AZUS – Agencija za upravljanje z zaseženimi sredstvi 

BDP – bruto domači proizvod 

CAB - Criminal Assets Bureau 

EU – Evropska unija 

FATF - Projektna skupina za finančno ukrepanje (ang. Financial Action Task Force) 

FURS - Finančna uprava Republike Slovenije 

HBS – Harvard Business School  

ICC – Mednarodna gospodarska zbornica  

KPK – Komisija za preprečevanje korupcije 

KZ-1 – Kazenski zakonik 

MNZ - Ministrstvo za notranje zadeve 

OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

OZ – Obligacijski zakonik 

oz. – oziroma  

OZN – Organizacija združenih narodov 

PPU – posebni preiskovalni ukrepi 

ROE – kazalnik dobičkonosnosti kapitala  
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ROS - kazalnik čistega dobička v prihodkih od prodaje  

RS – Republika Slovenija 

SE – Svet Evrope 

t. i. – tako imenovano 

TI - Transparency International 

tj. – to je 

UNCAC – Konvencija Združenih narodov proti korupciji 

UNDOC – Urad Združenih narodov za droge in kriminal 

UPPD - Urad RS za preprečevanje pranja denarja 

URS – Ustava Republike Slovenije 

ZDIJZ – Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

ZDR-1 – Zakon o delovnih razmerjih 

ZDT – Zakon o državnem tožilstvu 

ZGD-1 – Zakon o gospodarskih družbah 

ZIntPK – Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 

ZJF – Zakon o javnih financah 

ZJN-3 – Zakon o javnem naročanju 

ZKP – Zakon o kazenskem postopku 

ZOPNI – Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora  

ZOPOKD – Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 

ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

ZPP – Zakon o pravdnem postopku 

ZPPDFT-1 – Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
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ZR – Zakon o računovodstvu 

ZSS – Zakon o sodniški službi 

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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1. UVOD  

 

»Korupcija je zahrbtna kuga, ki ima širok spekter jedkih učinkov na družbo. Spodnaša demokracijo in 

vladavino prava, vodi h kršitvam človekovih pravic, izkrivlja trg, zmanjšuje blagostanje ter vzpostavlja 

pogoje za organiziran kriminal, terorizem in za uspeh drugih grožnjam človekove varnosti.«  

(Kofi Annan, nekdanji generalni sekretar OZN, nagovor ob sprejetju UNCAC, New York, 31. 

oktober 2003) 

Besede generalnega sekretarja OZN se manifestirajo v številnih korupcijskih aferah širom sveta, vključno 

s t.i. operacijo avtopralnica, v okviru katere je bilo plačanih okoli 5 miljard dolarjev podkupnin. Afera se 

je odvijala okoli naftnega velikana Petrobras in velikega dels takratnega političnega vrha v Braziliji. Med 

drugim je bila posledic te korupcijske afere deležna tudi takratna predsednica države Dilma Rousseff, ki ji 

je bila z ustavno obtožbo odvzeta funkcija, ker v nasprotju z zahtevami večjega dela parlamenta preiskave 

korupcijskega škandala ni ustavila.1  

Korupcija je posebej nevarna, ker pogosto prihaja do posnemanja koruptivnih ravnanj.2 Poleg hitrega 

širjenja toleriranja ali celo sprejemanja korupcijskega ravnanja, ima korupcija hude učinke tudi na vse ostale 

prebivalce, ki se takšnih praks sicer ne poslužujejo. Korupcija namreč v demokraciji prepreči enakopraven 

dostop do javnih fukcij in moči, kar vodi v izgubo zaupanja ljudi v obstoječi politični sistem.3 

Mednarodna skupnost se je v zadnjih 25 letih začela aktivno ukvarjati z ukrepi za preprečevanje in boj proti 

korupciji, kjer imata osrednjo vlogo mednarodni organizaciji OZN in SE, ki sta bili na tem področju 

najaktivnejši. Za Slovenijo, kot državo članico, pa so pomembni tudi ukrepi v okviru EU. 

V tej študiji želi projektna ekipa v okviru štirimesečnega projekta, ki je združil študente in študentke ter 

mentorici s Pravne fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, skladno s cilji projekta prikazati 

pregled izpolnjevanja obveznosti Slovenije glede na zavezujoče mednarodnopravne obveznosti, obveznosti 

po pravu EU ter ustreznost domače zakonodaje in prakse na področju preprečevanja in naslavljanja 

korupcije, s posebnim poudarkom na obveznosti glede zasega, upravljanja in odvzema. Glede na to, da v 

Sloveniji obstajata dva sistema odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi, kazenskopravni in 

                                                           

1 Jonathan Watts, Operation Car Wash: Is this the biggest corruption scandal in history?, URL: 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history . 
2 Venard, Corruption in Emerging Countries: A Matter of Isomorphism (2009), str. 18. 
3 Krystina Chabova, Theories explaining corruption in post-communist countries (2016), str. 1. 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history
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civilnopravni sistem, sta v študiji oba analizirana tako na normativni ravni, kot tudi na dejanski ravni skozi 

analizo sodne prakse. Na podlagi ekonomske analize v tej raziskavi je predlagana ustanovitev centralizirane 

agencije za upravljanje z zaseženimi sredstvi v Sloveniji. Predlagani model je podkrepljen z numeričnim 

opisom škode, ki jo utrpi Slovenija, dokler ne vzpostavi tovrstne centralizirane agencije. Drugi del 

ekonomske analize prikazuje kaj lahko storijo podjetja pri boju zoper korupcijo. Študija upošteva tudi 

informacije, ki so bile pridobljene v procesu sodelovanja z obema projektnima partnerjema, podjetjem 

R.U.R. d.o.o. in nevladno organizacijo Transparency International Slovenia. 

Osrednja hipoteza, ki jo študija naslavlja je, da slovenski sistem na področju odvzema sredstev, ki so 

pridobljeni s koruptivnim ravnanjem, deluje nezadovoljivo. Zaradi ohranjanja konstruktivnosti želimo po 

preučitvi stanja predlagati spremembe, ki bodo učinkovitejše. 

Raziskava je razdeljena na dva dela, pravni in ekonomski. V prvem delu raziskave so skicirane teoretične 

podlage za raziskovanje v okviru tega projekta, sledi prikaz mednarodnopravne ureditve korupcije ter njene 

implementacije v slovenski pravni red. Nato se razprava osredotoči na ureditev odvzema premoženjske 

koristi po različnih mednarodnih konvencijah in aktih EU, ki so med seboj primerjani, kar izkazuje iz 

katerega akta izhaja najvišja raven obveznosti za državo, temu pa sledi vpogled v implementacijo v 

slovenskem pravnem redu. V drugem delu so izpostavljene šibkosti na področju odvzema premoženjske 

koristi iz korupcijskih kaznivih dejanj glede na trenutno stanje v Sloveniji in predlagane določene rešitve. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA ŠTUDIJE 

 

2.1. Korupcija 

2.1.1. Definicija pojma korupcija 

V splošnem je korupcija zloraba položaja za pridobitev zasebne koristi,4 Zakon o Integriteti in 

preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) pa pojem korupcije definira kot vsako kršitev dolžnega 

ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so 

pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, 

ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. Gre torej za vse 

oblike ravnanj uradnih oseb,5 tj. za storitve in opustitve, kršeno pa mora biti ravnanje, ki ga je oseba dolžna 

storiti.6 

Pri koruptivnem ravnanju je bistven obstoj koruptivnega namena. Korist (premoženjska ali 

nepremoženjska) mora biti obljubljena ali dana z namenom vzpodbuditi ali nagraditi kršitev dolžnega 

ravnanja oziroma sprejeta za poplačilo takega ravnanja.7 

2.1.2. Vzroki za pojav korupcije 

Čeprav se vzroki za pojav korupcije razlikujejo od države do države, lahko izpostavimo par najpogostejših: 

pohlep posameznikov, pomanjkanje transparentnosti in integritete, pomanjkanje strogega in učinkovitega 

sistema sankcioniranja, pomanjkanje osebne odgovornosti, nizka svoboda medijev, relativno nizek nivo 

izobrazbe v državah v razvoju. Zavedati pa se je treba, da korupcija nikoli ne nastane zgolj zaradi enega od 

naštetih vzrokov.8 

2.1.3. Negativne posledice korupcije 

Korupcija prizadane prav vsakega posameznika. Spodkopava demokracijo; vpliva na socialne, 

zakonodajne, politične in ekonomske vidike družbenega razvoja; spodkopava javno zaupanje v državne 

institucije in vladavino prava; zmanjšuje integriteto družbe kot celote in pomen integritete kot družbene 

                                                           

4Transparency International Slovenia, Kaj je korupcija, URL:  https://www.transparency.si/dejavnosti/kaj-je-korupcija. 
5 4. člen ZIntPk: »uradne osebe« so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov 

upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. 
6 Komisija za preprečevanje korupcije, Korupcija, URL: https://www.kpk-rs.si/nadzor-in-preiskave-2/korupcija/. 
7 Komisija za preprečevanje korupcije, Korupcija, URL: https://www.kpk-rs.si/nadzor-in-preiskave-2/korupcija/. 
8Šumah, Corruption, Causes and Consequences, februar 2018, URL: https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-

market/corruption-causes-and-consequences. 
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vrednote; zmanjšuje proračun držav, lokalnih skupnosti, podjetji; povzroča neučinkovitost različnih 

postopkov (upravnih, sodnih, policijskih, postopkov javnih naročil…); omejuje prosto konkurenco na trgu.9 

Ravno zaradi številnih negativnih posledic, ki jih prinaša korupcija, je njeno preprečevnje še toliko bolj 

pomembno. 

2.1.4. Korupcija v Sloveniji 

Po javno dostopnih podatkih naj bi Slovenija zaradi korupcije letno izgubila 3.5 milijarde evrov, kar je 

enako 8.5 odstotka BDP.10  

2.1.4.1. Korupcijska kazniva dejanja 

Slovenski Kazenski zakonik (v nadaljevanju: KZ-1) neposredno inkriminira osem korupcijskih kaznivih 

dejanj in sicer: Kršitev proste odločitve volivcev (151. člen), Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. 

člen), Nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen), Nedovoljeno dajanje daril (242. člen), Jemanje 

podkupnine (261. člen), Dajanje podkupnine (262. člen), Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje 

(263. člen), in Dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen). 

2.1.4.2. Indeks zaznave korupcije 

Indeks zaznave korupcije (Corruption Perception Index) letno razvršča 180 držav po vrsti od manj do bolj 

koruptivnih, glede na zaznavo korupcije v javnem sektorju. Slovenija je v letu 2018 zasedla 36. mesto (kar 

dve mesti slabše kot leta 2017) s 60 točkami od 100, pri čemer nič točk pomeni zelo visoko stopnjo 

korupcije, 100 točk pa zelo nizko. Vidnejšega napredka glede uspešnosti boja proti korupciji po Indeksu 

zaznave korupcije v Sloveniji ni videti že od leta 2012.11  

 

2.2. Tracing premoženjske koristi 

Korupcijska kazniva dejanja spadajo med kazniva dejanja, pri katerih je prisoten namen pridobitve finančne 

koristi. Zato je za učinkovito sankcioniranje teh dejanj pomembno, da se premoženska korist, ki je nastala 

s kaznivim dejanjem, odvzame.  

                                                           

9 Corruption Watch, We are all affected, URL: https://www.corruptionwatch.org.za/learn-about-corruption/what-is-corruption/we-

are-all-affected/. 
10 Hreščak, Slovenijo korupcija vsako leto stane 3,5 milijarde evrov, Dnevnik, (januar 2019), URL: 

https://www.dnevnik.si/1042859978. 
11 Transparency International Slovenia, CPI 2018: Slovenija brez napredka, URL: https://www.transparency.si/8-novice/402-cpi-

2018-slovenija-brez-napredka. 
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Predpogoj, da se premoženjska korist lahko odvzame, je identifikacija premoženja, ki v skladu z zakonskimi 

določbami predstavlja premoženjsko korist. Tracing pomeni t.i. "sledenje denarju" oziroma pridobivanje 

dokazov o tem, katero premoženje je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem. Pri tem je treba upoštevati 

različne načine, kako premoženje, ki je bilo neposredno pridobljeno s kaznivim dejanjem, lahko spremeni 

svojo obliko. Korupcijska kazniva dejanja so namreč pogosto povezana s kaznivim dejanjem pranja 

denarja.12 

V literaturi se vzpostavlja razlika med finančno preiskavo, katere namen je ugotoviti, katero premoženje 

predstavlja protipravno pridobljeno premoženjsko korist ter omogočiti, da se to korist odvzame, ter 

kazenskopravno preiskavo, ki se predvsem osredotoča na zbiranje dokazov o tem, ali je prišlo do kaznivega 

dejanja. Ti dve preiskavi naj bi potekali vzporedno, in se do neke mere seveda povezujeta. Finančna 

preiskava med drugim tudi zagotavlja dokaze o izpolnjenosti kazenskopravne norme.13  

 

2.3. Odvzem protipravne premoženjske koristi 

2.3.1. Namen odvzema protipravne premoženjske koristi 

Odvzem premoženjske koristi, ki izhaja iz kaznivega dejanja, je pogosto uveljavljen ukrep v različnih 

državah in pravnih sistemih po svetu. Temelji na ideji, da nihče ne more obdržati koristi, ki jo je pridobil s 

kaznivim dejanjem.14 Takšen ukrep upravičujeta morala in pravičnost.15 Sporno bi namreč bilo, če bi oseba 

lahko obdržala dobiček od ravnanja, ki je tako zavržno, da zadošča pogojem materialne protipravnosti in je 

posledično označeno kot kaznivo dejanje, ter da bi osebe, ki se poslužujejo takšnega ravnanja pridobile 

prednost napram ostalim članom družbe, ki spoštujejo zakone.16 Zato želi pravna ureditev vzpostaviti 

takšno premoženjsko stanje, kakršno je obstajalo pred izvršitvijo kaznivega dejanja.17 V tem primeru gre 

za t. i. civilnopravni restitucijski namen odvzema premoženjske koristi.18 

Z restitucijskim namenom ukrepa je tesno povezana tudi lastnost subsidiarnosti ukrepa. Odvzem 

premoženjske koristi se izvede samo v primeru, če premoženjska korist ni bila odvzeta na drugi podlagi.19 

                                                           

12 Brun in ostali, Asset Recovery Handbook, str. 41. 
13 Atkinson, Introduction, str. 29. 
14 Takšno načelo je uveljavljeno tudi v našem pravnem sistemu. Glej 74. člen KZ-1. 
15 Kokolj in Lazin, Imovinske krivične sankcije i mere u jugoslovenskom krivičnom pravu (1986), str. 135. 
16 Plešec, Odvzem premoženjske koristi: bruto ali neto princip (2017), str. 319. 
17 Bavcon in drugi, Kazensko pravo, splošni del (2014), str. 465.  
18 Plešec, Odvzem premoženjske koristi: bruto ali neto princip (2017), str. 321. 
19 Šošić, Ali je postopek odvzema premoženjske koristi v kazenskem postopku premalo učinkovit (2016), str. 1272. 
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Najpogosteje bo namreč oškodovanec s premoženjskopravnim zahtevkom uveljavljal povrnitev škode, ki 

mu je bila storjena s kaznivim dejanjem. Če bi namen ukrepa presegal restitucijski namen, bi bilo pravilo 

subsidiarnosti odvečno, tako pa, ker se zagotavlja z ukrepom odvzema zgolj vzpostavitev premoženjskega 

stanja pred izvršitvijo kaznivega dejanja, se lahko storilcu kaznivega dejanja odvzame premoženjska korist 

zgolj na eni pravni podlagi in tako ne pride do podvajanja ukrepa odvzema.  

Odvzem premoženjske koristi ima tudi večji učinek generalne in specialne prevencije kot zgolj zaporna 

kazen.20 Slednje se predvsem v primeru organizirane kriminalitete pogosto šteje kot poslovni riziko 

nezakonitega ravnanja in zato storilcev ne prizadene dovolj, da bi prenehali z izvrševanjem takšnih kaznivih 

dejanj. Ker je ta namen tako tesno povezan s prvim in bolj njegova posledica, kot samostojen dejavnik, ne 

moremo govoriti, da gre za vrsto kazenske sankcije. Zato ukrep odvzema protipravno pridobljene 

premoženjske koristi ne povzroča dvojnega kaznovanja. 

Ukrep odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi sicer posega v ustavno varovano pravico do 

zasebne lastnine iz 33. člena Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS), vendar tak poseg ni 

sporen, saj se z njim skuša zadostiti gospodarski in socialni funkciji lastnine iz 67. člena URS, ki bi bili 

ogroženi, če bi lahko osebe razpolagale s takšno koristjo. Zaradi zlorabe lastninske pravice z izvrševanjem 

kaznivih dejanj se oseba na njeno varstvo ne more sklicevati.21  

2.3.2. Narava odvzema premoženjske koristi 

Od narave odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi je v največji meri odvisen postopek 

odvzema v različnih pravnih sistemih. Ukrep odvzema je lahko usmerjen proti osebi (lat. in personam) ali 

pa proti stvari sami (lat. in rem). Zaradi usmerjenosti prvega tipa odvzema proti subjektu prava, je za 

njegovo uveljavitev potreben kazenski postopek z vsemi njegovimi kavtelami. Drugi tip odvzema pa zaradi 

svoje usmerjenosti proti objektu takšnih procesnih varovalk ne potrebuje in se zato lahko izvede v civilnem 

postopku.22  

Kazenski postopek odvzema se osredotoča na posameznika ali na skupino posameznikov, ki jim v povezavi 

s kaznivim dejanjem nastane protipravna premoženjska korist, ki ni odvzeta na drugi podlagi.23 Kot 

omenjeno, je v tem postopku treba upoštevati kazenskopravne kavtele, ki so pa zaradi posebne narave 

                                                           

20 Plešec, Odvzem premoženjske koristi: bruto ali neto princip (2017), str. 321. 
21 Šošić, Ali je postopek odvzema premoženjske koristi v kazenskem postopku premalo učinkovit (2016), str. 1272. 
22 V Sloveniji imamo uveljavljena oba: In personam ukrep vsebuje KZ-1, medtem ko na in rem ukrepu temelji ZOPNI. 
23 Plešec, Kazenskoprocesni vidiki odvzema predmetov, protipravne premoženjske koristi in premoženja, Doktorska dizertacija 

(2016), str. 32. 
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ukrepa pogosto precej »omehčane«. Tako se v zvezi s tem ukrepom ne uporablja načelo prepovedi 

reformatio in peius,24 domneva nedolžnosti25, uporablja pa se tudi nižji dokazni standard.26, 27 

In personam odvzem pozna tudi kvalificirano oblik odvzema, t. i. razširjeni in personam odvzem. Na 

podlagi slednjega lahko sodišče osebi, ki je bila obsojena za hujše kaznivo dejanje odvzame tudi 

premoženje, ki ni v neposredni zvezi s tem kaznivim dejanjem, če je to premoženje v očitnem nesorazmerju 

s prihodki obsojenca.28 S tem se vzpostavlja domnevo nezakonitosti takšnega premoženja, ki jo lahko 

obsojeni ovrže le na način, da dokaže zakonitost izvora tega premoženja.29 Kljub določenim podobnostim 

razširjeni odvzem ne predstavlja in rem odvzema, saj je še vedno obravnavan znotraj kazenskega postopka.  

Civilnopravni (in rem) odvzem premoženjske koristi pomeni ukrep civilnega povračila sredstev, 

pridobljenih z izvrševanjem protipravnih dejanj in tako ni v ničemer vezan na izvršitev kaznivega dejanja. 

Represija se tako usmeri neposredno proti premoženju, proti čemer se zato vodi postopek.30 Kot je bilo 

omenjeno že zgoraj, vsebuje takšen postopek nižje standarde procesnega varstva, saj gre za odvzem v 

civilnem postopku, ki ni zasnovan na podlagi premoči ene stranke (države) nad drugo (obtoženca), kot je 

to v kazenskem postopku. Država civilnopravni odvzem uporablja v primeru najhujših kaznivih dejanj 

(predvsem organizirane kriminalitete).31 

2.3.3. Obseg odvzema protipravne premoženjske koristi 

Z ukrepom odvzema premoženjske koristi se odvzame samo tisto premoženjsko korist, ki je v neposredni 

zvezi s kaznivim dejanjem in je tako sama korist protipravna.32 To pomeni, da nastane kot rezultat 

kaznivega dejanja, ne glede na to, ali je bila hotena ali ne.33  

V teoriji se poudarja razlika med premoženjsko koristjo, ki je pridobljena s kaznivim dejanjem na eni strani 

in premoženjsko koristjo zaradi kaznivega dejanja. Prva obsega položaje, kadar storilec sebi ali komu 

                                                           

24 Bertalanič, Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem v teoriji in praksi, Diplomska naloga (2001), str. 8. 
25 Gorkič, Dokazovanje v postopku odločanja o odvzemu premoženjske koristi in premoženja, str. 584. 
26 Gorkič, Dokazovanje v postopku odločanja o odvzemu premoženjske koristi in premoženja, str. 591. 
27 Slovenska zakonodaja v 499. členu ZKP določa tudi oficialno načelo ter ugotavljanje višine premoženjske koristi po prostem 

preudarku, vendar kot navaja Gorkič gre za neusklajenost določbe z ustavno zagotovljenimi procesnimi varovalkami.  
28 Lamešič, Odvzem premoženjske koristi in obrnjeno dokazno breme (KZ, ZKP) (2014), str. 177. 
29 Bavcon in drugi, Kazensko pravo, splošni del (2014), str. 464. 
30 Plešec, Kazenskoprocesni vidiki odvzema predmetov, protipravne premoženjske koristi in premoženja, Doktorska dizertacija 

(2016), str. 32. 
31 Plešec, Kazenskoprocesni vidiki odvzema predmetov, protipravne premoženjske koristi in premoženja, Doktorska dizertacija 

(2016), str. 33.  
32 Hanžeković, Pravo optuženika u postupku oduzimanja imovinske koristi (1999), str. 323.  
33 Bačić, Krivično pravo (1995), str. 431.  
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drugemu neposredno omogoči razpolaganje s premoženjsko koristjo, medtem ko druga pomeni zgolj 

posredno razpolaganje s koristjo, ki je omogočila storitev kaznivega dejanja in vse nagrade zanj.34  

Obsega odvzema kategoriziramo glede na uporabo neto ali bruto metode, ki se razlikujeta po upoštevanju 

stroškov, ki jih je storilec imel z izvršitvijo kaznivega dejanja. V primeru neto metode se stroški upoštevajo 

in se zato odvzame zgolj dohodek (čista korist). V primeru bruto metode se kot premoženjska korist 

upošteva celoten prihodek od kaznivega dejanja, torej vse, kar je bilo s kaznivim dejanjem pridobljeno brez 

upoštevanja stroškov.35 

  

                                                           

34 Bele, Kazenski zakonik s komentarjem - splošni del (2001), str. 519. 
35 V slovenski pravni teoriji je načeloma uveljavljeno neto pravilo (Šošić, Ali je postopek odvzema premoženjske koristi v 

kazenskem postopku premalo učinkovit (2016), str. 1272.), vendar pa sodna praksa od tega pravila v določeni meri odstopa, saj 

določenih vlaganj v izvršitev kaznivega dejanja ne upošteva. Tako v skladu s sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije niso 

upoštevna vlaganja, ki so sama po sebi protipravna, saj s tem želi poudariti preventivni namen odvzema, ki je z bruto principom 

bolje dosežen.  
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3. MEDNARODNOPRAVNI AKTI O BOJU ZOPER KORUPCIJO NA 

GLOBALNI RAVNI 
 

3.1. Konvencija Združenih narodov proti korupciji (UNCAC)  

 

Konvencija Združenih narodov proti korupciji (v nadaljevanju: Konvencija) je edini univerzalni 

mednarodnopravno zavezujoč protikorupcijski instrument. Dogovor o njenem besedilu je bil dosežen na 

sedmem zasedanju Ad hoc Odbora za pogajanja o konvenciji proti korupciji, ki je potekalo med 21. 

januarjem 2001 in 1. oktobrom 2003. 36 Do danes je Konvencijo podpisalo že 186 držav, Slovenija jo je 

podpisala 31. oktobra 2003 in jo z zakonom ratificirala 6. februarja 2003, z veljavo od 1. maja 2008. 37 

Konvencija je razdeljena na splošni in posebni del ter pokriva pet glavnih področij: preventivne ukrepe, 

kriminalizacijo in kazenski pregon, mednarodno sodelovanje, izterjavo sredstev ter tehnično pomoč in 

izmenjavo informacij.  

Glavni cilj Konvencije je zmanjšati različne vrste korupcije, ki se lahko pojavijo preko državnih mej, in 

sicer nezakonito posredovanje, zloraba položaja ter korupcija v zasebnem sektorju kot na primer 

ponarejanje in pranje denarja. Naslednji cilj Konvencije je okrepiti mednarodni kazenski pregon in 

pravosodno sodelovanje med državami z zagotavljanjem učinkovitih pravnih mehanizmov za mednarodni 

zaseg premoženja. Konferenca držav pogodbenic Konvencije zagotavlja sodelujočim državam zakonodajne 

smernice za boljšo in lažjo implementacijo obveznosti iz Konvencije.38  

Konvencija državam podpisnicam v svojih določbah nalaga kar nekaj obveznosti in vse države zavezuje z 

enako močjo. Določbe, ki jih najdemo v Konvenciji so po svoji naravi obvezujoče ali neobvezujoče oziroma 

bolj stroge ali manj stroge. Za države obvezujoče določbe prepoznamo po besedni zvezi »shall take/adopt«, 

v slovenskem jeziku »sprejme oz. mora sprejeti«, za neobvezujoče pa je najbolj značilna besedna zveza 

»shall consider«, v slovenščini »preuči«.39  

Poudarki Konvencije, ki so bistveni tudi za našo raziskavo, so ukrepi za preprečevanje korupcije, tako v 

javnem kot v zasebnem sektorju, pregon in sankcioniranje koruptivnih dejanj ter mednarodno sodelovanje 

                                                           

36 UNDOC, Uited Nations Convention against Corruption, URL: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html. 
37 Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/08 in 13/09). 
38 U4 Anti-Corruption Resource Centre, UNCAC in a nutshell, september 2010 (posodobljeno maja 2017), str. 1. 
39 Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/08 in 13/09) 
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na področju preprečevanja korupcije in boja proti le tej. Konvencija se v posebnem poglavju zavzema tudi 

za vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi in zahteva ureditev zakonodaje na način, da ta 

zajame vsa področja korupcije, ki so opredeljena v tej Konvenciji.40 

Namen Konvencije je spodbujati in krepiti ukrepe za učinkovitejše in uspešnejše preprečevanje korupcije 

in boj proti njej; spodbujati, olajšati in podpirati mednarodno sodelovanje in strokovno pomoč pri 

preprečevanju korupcije in boju proti njej, vključno z vračanjem premoženja; spodbujati integriteto, 

odgovornost in ustrezno vodenje javnih zadev ter upravljanje javnega premoženja.41  

V drugem členu Konvencije so opredeljeni ključni pojmi, med katerimi pa ni pojma »korupcija«, namreč 

konvencija daje prednost načelu suverenosti držav. 

Za nas je zanimiv tudi tretji člen Konvencije iz katerega lahko razberemo, da razen, če Konvencija ne 

določa drugače, sploh ni nujno, da kazniva dejanja iz te Konvencije ogrozijo državno premoženje ali ga 

oškodujejo. Tu se vidi kako širok domet dejansko ima Konvencija in da kaznivega dejanja korupcije ne 

obravnava le s kazenskopravnega vidika. 

3.1.1. Obveznosti na temo korupcije  

3.1.1.1. Preventivni ukrepi  

Določbe o preventivnih ukrepih so zelo podrobne napram drugim mednarodnim aktom, gre pa tako za 

obvezujoče kot za neobvezujoče določbe.  

Med preventivne ukrepe spadajo model preprečevanja korupcije, ustanovitev protikorupcijskih organov, 

večja transparentnost financiranja volilnih kampanj in političnih strank, preglednost in odgovornost na 

področju javnih financ, delovanje v skladu z etičnimi kodeksi uslužbencev, ustrezni disciplinski ukrepi, 

sodelovanje vladnih in nevladnih organizacij, osveščanje javnosti o korupciji ter mednarodno sodelovanje 

na vseh področjih boja proti korupciji. Države so dolžne te ukrepe sprejeti tako v javnem kot v zasebnem 

sektorju in jih nato v praksi tudi ustrezno izvajati in uporabljati.42  

Peti člen spodbuja sodelovanje civilne družbe in izraža načela vladavine prava, ustreznega vodenja javnih 

zadev in ustreznega upravljanja javnega premoženja, integriteto, preglednost in odgovornost.  

                                                           

40Komisija za preprečevanje korupcije RS, OZN, URL: https://www.kpk-rs.si/komisija-2/mednarodna-dejavnost/ozn/. 
41 1. člen UNCAC. 
42 UNDOC, Convention highlights, URL: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention-highlights.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention-highlights.html
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Po šestem členu Konvencije mora vsaka država pogodbenica zagotoviti organ ali več organov, ki 

preprečujejo korupcijo in le tem zagotoviti potrebno neodvisnost, da lahko opravljajo svoje naloge 

učinkovito in brez nedovoljenih vplivov. Člen je povezan še z 36. členom, po katerem morajo države 

pogodbenice ustanoviti specializirane organe; s trinajstim odstavkom 46. člena, ki za potrebe medsebojne 

pravne pomoči zahteva določitev osrednjega organa za sprejem zaprosil; ter z 58. členom Konvencije, na 

podlagi katerega naj bi države preučile možnost ustanovitve finančne obveščevalne enote. Potrebno je 

poudariti, da Konvencija ne zahteva ustanovitve popolnoma novega organa, ampak lahko gre za ohranitev 

že obstoječega organa. Poleg tega ni potrebno, da se posebej ustanovi organ, ki bo izvajal preventivne 

ukrepe po šestem členu in posebej organ, ki bo izvajal kazenski pregon po 36. členu Konvencije, obe 

funkciji lahko opravlja en sam organ.43 

Prvi odstavek osmega člena Konvencije državam nalaga, da spodbujajo integriteto, poštenost in 

odgovornost med svojimi javnimi uslužbenci na podlagi pravil ravnanja za javne uslužbence. 

Deveti člen Konvencije o javnih naročilih in upravljanju javnih financ, državam nalaga, da vzpostavijo 

ustrezne sisteme javnih naročil, ki morajo biti pregledni, konkurenčni, temeljiti na objektivnih merilih pri 

odločanju in učinkovito preprečevati korupcijo. Primeroma so naštete ideje, kako se lahko vse našteto 

izvede in sicer s pravočasnim javnim obveščanjem o postopkih javnih naročil in pogodbah; z v naprej 

določenimi pogoji za sodelovanje; z objektivnimi merili za odločitve o javnih naročilih; z učinkovitim 

sistemom notranje revizije in tako dalje. 

10. člen Konvencije ureja javno poročanje. Država mora sprejeti ukrepe za povečanje preglednosti v javni 

upravi, vključno z njeno organizacijo, delovanjem in postopki odločanja. To lahko stori tako, da omogoči 

javnosti pridobiti informacije o organizaciji, delovanju in postopkih odločanja javne uprave; s 

poenostavitvijo upravnih postopkov, da se olajša dostop javnosti do pristojnih organov odločanja; ter z 

objavo informacij, ki vključujejo redna poročila o nevarnostih za korupcijo v državni upravi. 

11. člen Konvencije govori o ukrepih, povezanih s sodstvom in organi pregona. Splošno znano je, da je 

sodstvo velikokrat tarča očitkov glede koruptivnih dejanj, zato morajo države ob upoštevanju neodvisnosti 

sodstva in njegove ključne vloge v boju proti korupciji, sprejeti ukrepe za krepitev integritete in preprečitev 

možnosti za korupcijo sodnikov, kar lahko zajema pravila v zvezi z njihovim ravnanjem. 

                                                           

43 UNODC, Technical guide to the UNCAC, 2009, str. 8-11. 
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12. člen Konvencije vsebuje preventivne ukrepe, ki se tičejo zasebnega sektorja. Država mora sprejeti 

ukrepe za preprečevanje korupcije v zasebnem sektorju, izboljšati računovodske in revizijske standarde v 

zasebnem sektorju in zagotoviti učinkovite, sorazmerne in odvračilne civilne, upravne ali kazenske sankcije 

za neizpolnjevanje takih ukrepov. V tem primeru gre za splošno zahtevo. Nadalje tretji odstavek določa, da 

mora država, sprejeti potrebne ukrepe za prepoved dejanj, izvedenih z namenom storitve kaznivih dejanj, 

določenih v skladu s to konvencijo, v zvezi z vodenjem knjig in evidenc, razkritjem v računovodskih izkazih 

ter računovodskimi in revizijskimi standardi. Po četrtem odstavku 12. člena pa mora država prepovedati 

davčne olajšave za izdatke, ki predstavljajo podkupnino, in za druge izdatke nastale pri podpiranju 

korupcijskega ravnanja. 

13. člen Konvencije omenja ukrepe v zvezi s sodelovanjem družbe. V okviru tega člena mora država 

pogodbenica sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje aktivnega sodelovanja posameznikov in skupin zunaj 

javnega sektorja, kot so civilna družba, nevladne organizacije in skupnosti pri preprečevanju korupcije in 

boju proti njej, ter za ozaveščanje javnosti o obstoju in resnosti korupcije, vzrokih zanjo ter nevarnosti, ki 

jo pomeni. Prav tako mora država sprejeti ustrezne ukrepe s katerimi naj zagotovi, da so protikorupcijski 

organi javnosti znani in da zagotavljajo anonimno prijavljanje korupcijskih dejanj. 

Zadnji, 14. člen poglavja o preventivnih ukrepih določa ukrepe za preprečevanje pranja denarja. V okviru 

tega člena mora vsaka država vzpostaviti celovit notranji sistem predpisov in nadzora za banke in nebančne 

finančne ustanove, pri čemer tak sistem poudarja zahteve za identifikacijo stranke, dejanskega 

premoženjskega upravičenca, vodenje evidenc ter poročanje o sumljivih transakcijah. Poleg tega člen 

podpisnicam Konvencije nalaga zagotovitev izmenjave informacij državnih organov na mednarodni 

ravni.44  

3.1.1.2. Kriminalizacija aktov korupcije in kazenski pregon  

Kljub temu, da Konvencija v tem delu vsebuje kar nekaj neobveznih določb za države, pa je potrebno 

poudariti, da je Slovenija implementirala tudi te določbe, večinoma v KZ-1.  

V splošnem Konvencija v tem poglavju od držav pogodbenic zahteva, da določijo kazniva in druga dejanja, 

ki bi pokrivala širok spekter korupcijskih dejanj, v kolikor ta dejanja še niso kazniva po nacionalnem pravu. 

Konvencija gre v tem poglavju preko prej obstoječih instrumentov te vrste, saj ne kriminalizira le osnovnih 

oblik korupcije, kot je podkupovanje in poneverba javnih sredstev, temveč tudi nezakonito posredovanje in 

                                                           

44 14. člen UNCAC. Medsebojno pomoč med državami podpisnicami sicer ureja 46. člen UNCAC. 
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pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Obravnava tudi zlorabo položaja, oviranje 

pravosodja in številna druga dejanja, poleg korupcije v javnem sektorju pa obravnava tudi problematiko 

korupcije v zasebnem sektorju45.  

15. člen ureja ukrepe v zvezi s podkupovanjem javnih uslužbencev. Vsaka država mora kot kazniva določiti 

dejanja neposrednega ali posrednega obljubljanja, ponujanja ali dajanja nedovoljene koristi javnemu 

uslužbencu zanj ali za drugo fizično ali pravno osebo z namenom, da javni uslužbenec pri opravljanju svojih 

uradnih dolžnosti opravi uradno dejanje ali ga ne opravi. Kot kazniva se morajo določiti tudi dejanja, ko 

javni uslužbenec posredno ali neposredno zase ali za drugo fizično ali pravno osebo zahteva ali sprejme 

nedovoljeno korist, da javni uslužbenec pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti opravi uradno dejanje ali 

ga ne opravi. Našteta dejanja morajo biti kazniva, če so storjena naklepno. Vsebina 16. člena je popolnoma 

enaka, le da se nanaša na podkupovanje tujih javnih uslužbencev in uradnikov mednarodnih organizacij. 

17. člen Konvencije določa, da morajo države za kazniva dejanja določiti poneverbo, neupravičeno 

pridobitev ali neupravičeno uporabo premoženja, javnih ali zasebnih sredstev ali vrednostnih papirjev ali 

druge stvari, zaupane javnemu uslužbencu zaradi njegovega položaja. Dejanja so kazniva, če jih naklepno 

stori javni uslužbenec zanj ali za drugo fizično ali pravno osebo.  

Po 23. členu Konvencije morajo države za kazniva določiti naslednja naklepno izvršena dejanja: 1. menjava 

ali prenos premoženja na način, da se utaji ali prikrije nezakonit izvor premoženja ali pomaga osebi, ki je 

udeležena pri storitvi predhodnega kaznivega dejanja, da se izogne pravnim posledicam svojega ravnanja; 

2. utaja ali prikrivanje prave narave, izvora, kraja, razpolaganja, gibanja ali lastništva premoženja ali pravic 

v zvezi z njim; 3. pridobitev, posest ali uporaba premoženja; 4. udeležba, povezovanje ali tajen dogovor o 

storitvi ali poskusu storitve prej naštetih kaznivih dejanj, ter pomoč, napeljevanje, omogočanje in 

svetovanje pri storitvi takih kaznivih dejanj. Pri prvih treh kaznivih dejanjih mora storilec ravnati z 

vednostjo, da gre za protipravno pridobljeno premoženjsko korist. 

Po 25. členu Konvencije o oviranju pravosodja, mora vsaka država kot kazniva določiti dejanja uporabe 

fizične sile; grožnje ali ustrahovanje ali obljubljanje; ponujanje ali dajanje nedovoljene koristi; z namenom 

dosega krive izpovedbe ali vplivanja na pričanje ali izvajanje dokazov v postopku. Kot kaznivo dejanje naj 

se določi tudi uporaba fizične sile, grožnje ali ustrahovanje, da bi se vplivalo na opravljanje uradnih 

                                                           

45 UNDOC, Convention highlights, URL: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention-highlights.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention-highlights.html
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dolžnosti uradnih oseb v pravosodju ter v organih odkrivanja in pregona. Države pogodbenice lahko s temi 

ukrepi ščitijo tudi druge javne uslužbence. 

26. člen vsebuje določbe glede odgovornosti pravnih oseb. Država mora sprejeti ukrepe za določitev 

odgovornosti pravnih oseb za udeležbo pri kaznivih dejanjih, ki jih določa ta Konvencija. Odgovornost 

pravnih oseb je lahko kazenska, civilna ali upravna. Potrebno je omeniti tudi to, da taka odgovornost ne 

posega v kazensko odgovornost fizičnih oseb, ki so storile kazniva dejanja. Poleg vsega tega mora vsaka 

država še posebej zagotoviti, da so pravne osebe, odgovorne po določbah tega člena, kaznovane z 

učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kazenskimi ali nekazenskimi sankcijami, vključno z denarnimi. 

Udeležbo in poskus ureja 27. člen Konvencije, po katerem morajo države sprejeti zakonodajne in druge 

ukrepe, potrebne, da se kot kazniva določi udeležba pri kaznivem dejanju v kateri koli vlogi, kakor je 

sostorilec, pomagač ali napeljevalec h kaznivemu dejanju, določenemu v skladu s to konvencijo. 

V skladu z 29. členom Konvencije mora vsaka država za izvedbo sodnega postopka in zaradi potencialnega 

izogibanja sojenja domnevnega storilca za kazniva dejanja določena s to Konvencijo vzpostaviti dolg 

zastaralni rok. 

30. člen Konvencije državam nalaga, da za vsa kazniva dejanja iz Konvencije, določi sankcije glede na težo 

kaznivega dejanja. Poleg tega mora država, v skladu s svojo pravno ureditvijo in ustavnimi načeli, sprejeti 

ukrepe za določitev in ohranjanje ravnotežja med imunitetami ali privilegiji glede jurisdikcije, ki jih podeli 

svojim javnim uslužbencem pri opravljanju svojih nalog, in možnostjo, da po potrebi učinkovito preiskuje, 

kazensko preganja in razsoja o kaznivih dejanjih iz Konvencije. Težo kaznivih dejanj je potrebno upoštevati 

tudi pri odločanju o morebitnem predčasnem ali pogojnem odpustu obsojenih oseb. 

Obveznosti glede zaščite prič, izvedencev in oškodovancev so določene v 32. členu Konvencije. Ta 

državam nalaga dolžnost sprejema ustreznih ukrepov za zagotovitev učinkovite zaščite pred morebitnim 

maščevanjem ali zastraševanjem prič in izvedencev, ki pričajo o kaznivih dejanjih, določenih v skladu s to 

konvencijo, po potrebi tudi njihovih sorodnikov in drugih bližnjih. Poleg tega morajo države v skladu s 

svojim notranjim pravom omogočiti, da se mnenja in pomisleki oškodovancev predstavijo in preučijo v 

ustreznih fazah kazenskega postopka zoper storilca kaznivega dejanja na način, ki ne posega v pravice 

obrambe. Določbe tega člena veljajo tudi za oškodovance, če nastopajo v vlogi priče. 

34. člen Konvencije govori o ukrepih v zvezi s posledicami korupcijskih dejanj. Ob ustreznem upoštevanju 

pravic tretjih oseb, pridobljenih v dobri veri, mora vsaka država pogodbenica sprejeti ukrepe za obravnavo 

posledic korupcije. V zvezi s tem lahko države pogodbenice obravnavajo korupcijo kot pomemben dejavnik 
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v pravnem postopku za razveljavitev ali preklic pogodbe, umik koncesije ali drugih podobnih instrumentov 

ali uporabe drugega ukrepa za odpravo posledic korupcije. 

35. člen Konvencije določa obveznost vzpostavitve sistema odškodnine s katerim država pogodbenica 

zagotovi, da imajo pravni subjekti oškodovani s korupcijskim dejanjem pravico sprožiti odškodninsko 

tožbo zoper odgovorne za škodo. 

Po 36. členu Konvencije morajo države zagotoviti obstoj organa ali organov oziroma oseb, specializiranih 

za boj proti korupciji, z odkrivanjem in pregonom. Takemu organu ali organom oziroma osebam je potrebno 

zagotoviti neodvisnost, da lahko opravljajo svoje naloge učinkovito in brez nedovoljenih vplivov. Osebe 

ali osebje takega organa ali organov mora biti primerno usposobljeno in imeti sredstva za opravljanje svojih 

nalog. 

37. člen Konvencije države zavezuje, da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi spodbudijo osebe, ki 

sodelujejo ali so sodelovale pri storitvi kaznivega dejanja, določenega v skladu s to konvencijo, da 

pristojnim organom priskrbijo podatke, koristne za preiskavo in dokazovanje, in jim zagotovijo dejansko 

pomoč, ki lahko prispeva k temu, da se storilcem odvzame premoženjska korist, pridobljena s kaznivim 

dejanjem, in taka premoženjska korist povrne. 

Po 38. členu Konvencije morajo države sprejeti potrebne ukrepe za spodbuditev sodelovanja med svojimi 

organi z javnimi pooblastili in javnimi uslužbenci na eni strani ter svojimi organi, pristojnimi za preiskavo 

in pregon kaznivih dejanj, na drugi strani. 

39. člen Konvencije ureja obveznost sodelovanja med državnimi organi in zasebnim sektorjem. Ta člen 

državam nalaga obveznost sprejetja ukrepov za sodelovanje med državnimi organi, pristojnimi za preiskavo 

in pregon, ter subjekti zasebnega sektorja, zlasti finančnih ustanov, v zvezi z zadevami, ki vključujejo 

storitev kaznivih dejanj, določenih v skladu s to konvencijo. 

40. člen Konvencije državam nalaga zagotovilo, da so v domačih kazenskih preiskavah kaznivih dejanj, 

določenih v skladu s to konvencijo, v njeni notranjepravni ureditvi na voljo ustrezni mehanizmi za 

premostitev ovir, ki se lahko pojavijo zaradi izvajanja zakonov o varovanju tajnosti bančnih podatkov. 

Po 42. členu Konvencije morajo države pogodbenice sprejeti ukrepe za določitev svoje sodne pristojnosti 

za kazniva dejanja iz te Konvencije, kadar je kaznivo dejanje storjeno na ozemlju te države pogodbenice 

ali na plovilu, ki ob storitvi kaznivega dejanja pluje pod zastavo te države pogodbenice; ali na letalu, ki je 

ob storitvi kaznivega dejanja registrirano po zakonih te države pogodbenice. Poleg tega mora vsaka država 

pogodbenica za namene 44. člena te Konvencije sprejeti potrebne ukrepe za določitev sodne pristojnosti, 
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kadar je domnevni storilec kaznivega dejanja na njenem ozemlju in ga ne izroči drugi državi le zato, ker je 

njen državljan. 

3.1.1.4. Mednarodno sodelovanje 

Države pogodbenice so dolžne druga drugi pomagati v vseh vidikih boja proti korupciji, vključno s 

preprečevanjem, preiskovanjem in pregonom storilcev kaznivih dejanj. Sodelovanje poteka v obliki 

izročitve, medsebojne pravne pomoči, prenosa kazni in kazenskih postopkov ter sodelovanja organov 

kazenskega pregona. Spodbuja se tudi sodelovanje v civilnih in upravnih zadevah. To poglavje na splošno 

zagotavlja široko in prožno platformo za mednarodno sodelovanje, vendar njegove določbe ne izčrpajo 

vseh vprašanj mednarodnega sodelovanja, zato je treba upoštevati tudi cilje Konvencije in določbe drugih 

poglavij.46 

43. člen Konvencije predstavlja splošno določbo, ki nalaga državam podpisnicam medsebojno sodelovanje 

pri kazenskih zadevah. Kadar je, po drugem odstavku 43. člena, pri mednarodnem sodelovanju pogoj 

dvojna kaznivost, se šteje, da je le ta izpolnjen, ne glede na to, ali zakonodaja zaprošene države pogodbenice 

uvršča kaznivo dejanje v isto skupino kaznivih dejanj ali ga enako poimenuje kakor država pogodbenica 

prosilka, če je ravnanje, ki je kaznivo dejanje, za katero je zaprošena pomoč, kaznivo dejanje po zakonodaji 

obeh držav pogodbenic. 

44. člen Konvencije ureja izročitev, torej ko ena država pogodbenica zaprosi za izročitev osebe, ki se nahaja 

v drugi državi pogodbenici. Določbe tega člena se uporabljajo zgolj za kazniva dejanja iz Konvencije, a le 

če so kazniva tako v državi prosilki, kot državi, ki zahteva izročitev. Lahko pa v skladu z drugim odstavkom 

tega člena država pogodbenica, katere pravo to dovoljuje, dovoli izročitev osebe zaradi kaznivega dejanja 

iz te konvencije tudi za dejanje, ki po njenem notranjem pravu ni kaznivo. 

44. člen nadalje določa še nekaj izjem, ko je izročitev prav tako mogoča, ureja pa tudi pogodbo o izročitvi, 

same pogoje za izročitev ter situacijo, ko država storilca kaznivega dejanja ne želi izročiti zato, ker gre za 

njenega državljana. 

Prvi odstavek 46. člena Konvencije nalaga državam obveznost medsebojne pravne pomoči. Države 

pogodbenice so si dolžne dajati medsebojno pravno pomoč v čim večjem obsegu pri preiskavah, pregonih 

in sodnih postopkih v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih zajema ta Konvencija. V nadaljevanju: 46. člen ureja 

                                                           

46 U4 Anti-Corruption Resource Centre, UNCAC in a nutshell, september 2010 (posodobljeno maja 2017), str. 2. 



 
 

30 
 

sam postopek zaprosila za mednarodno pravno pomoč in kaj natančno mora to zaprosilo vsebovati, 

določena pa so tudi področja glede katerih se lahko ta vrsta pomoči zahteva ter kdaj se lahko pomoč zavrne. 

48. člen Konvencije določa sodelovanje pri odkrivanju pregona. Države morajo med seboj tesno sodelovati, 

da bi povečale učinkovitost kazenskega pregona v boju proti korupcijskim kaznivim dejanjem. V prvem 

odstavku so tudi natančneje določeni ukrepi, ki jih mora država sprejeti v zvezi s to vrsto sodelovanja. Gre 

za pospešitev in po potrebi vzpostavitev komunikacijskih poti med svojimi pristojnimi organi, agencijami 

in službam; izmenjavo podatkov z drugimi državami pogodbenicami o posebnih sredstvih in metodah, ki 

se uporabljajo za storitev kaznivih dejanj po tej Konvenciji in tako dalje. 

Po 50. členu Konvencije mora vsaka država uvesti posebne preiskovalne metode za učinkovit boj proti 

korupciji, kot so na primer elektronske ali druge oblike nadzora in tajnih operacij ter omogoči dopustnost 

tako pridobljenih dokazov na sodišču. 

3.1.1.5. Strokovna pomoč in izmenjava informacij 

Določbe šestega poglavja zajemajo usposabljanje, materialne in človeške vire, raziskave in izmenjavo 

informacij. Poleg tega UNCAC poziva k sodelovanju preko mednarodnih in regionalnih organizacij (od 

katerih jih je veliko že uvedlo protikorupcijske programe), spodbuja raziskave in vzpostavlja mehanizme 

finančne pomoči za UNDOC in države v razvoju.47 

V tem poglavju je zavezujoč zgolj 60. člen Konvencije, ki državam nalaga uvedbo, razvijanje ali izboljšanje 

posebnih programov usposabljanja osebja, odgovornega za preprečevanje korupcije in boj proti njej. KPK 

je bila obveznost usposabljanja dodeljena že ob njeni ustanovitvi z Zakonom o preprečevanju korupcije leta 

2003.48 Obveznost usposabljanja po sprejemu novega zakona danes ureja 12. člen ZIntPK. 

3.1.2. Implementacija v nacionalni zakonodaji  

3.1.2.1. Preventivni ukrepi 

Zahteve iz 5. člena Konvencije najdemo v ZIntPK in sicer v drugem členu, ki govori o uresničevanju 

namena zakona ter v 51. členu, ki govori o namenu in ciljih Resolucije o preprečevanju korupcije v 

Sloveniji. Sam namen tega zakona je krepitev integritete, transparentnosti ter preprečevanje korupcije ter 

preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov. Ta namen se uresničuje z omejevanjem in 

preprečevanjem korupcije; s krepitvijo sposobnosti posameznikov in institucij, da prevzamejo odgovornost 

za razvoj integritete; s krepitvijo transparentnost v procesih in postopkih izvrševanja javne oblast; z zaščito 

                                                           

47 U4 Anti-Corruption Resource Centre, UNCAC in a nutshell, september 2010 (posodobljeno maja 2017), str. 3. 
48 Komisija za preprečevanje korupcije RS, O komisiji, URL: https://www.kpk-rs.si/komisija-2/o-komisiji/. 
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prijaviteljev koruptivnih ravnanj, s čimer vzpodbuja in krepi odkrivanje, preprečevanje ter odpravljanje 

koruptivnih ravnanj. Po 51. členu ZIntPK se z resolucijo teži k realnim, postopnim in premišljenim ukrepom 

za odpravo korupcije, njeni osnovni cilji pa so usmerjeni preventivno. 

Določbe o ustanovitvi protikorupcijskega organa najdemo v členih pet do 22 ZIntPK, ki se nanašajo na 

KPK. Slovenija ima, v skladu s šestim členom Konvencije, vzpostavljen organ za preprečevanje korupcije, 

to je KPK. Če gledamo zakonske določbe, so naloge in pristojnosti komisije v skladu s Konvencijo. Kar pa 

se tiče samega zagotavljanja neodvisnosti tega organa, pa je Slovenija v preteklosti že naletela na kritike, 

tudi s strani OECD, ki je v času ocenjevanja Slovenije, v zvezi z implementacijo Konvencije OECD, leta 

2014 izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnega vmešavanja politike v delo KPK. Na to problematiko je 

takrat opozoril tudi Transparency International (v nadaljevanju: TI).49  

Prvi odstavek osmega člena o pravilih ravnanja za javne uslužbence, najdemo v členih 30 do 34 ZIntPK, ki 

urejajo prepoved in omejitve sprejemanja daril za javne uslužbence, natančneje funkcionarje, državne in 

lokalne organe ter nosilce javnih pooblastil. Najpomembnejše določbe v zvezi s to temo pa najdemo v 

Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev in sicer v četrtem členu, na podlagi katerega morajo javni uslužbenci 

delovati politično nevtralno in nepristransko; v 18. členu, ki javnim uslužbencem prepoveduje sprejemanje 

daril; ter v 19. členu, ki javnim uslužbencem nalaga, kako morajo ravnati v primeru, da so jim ponujene 

nedovoljene ugodnosti iz 18. člena.  

Deveti člen Konvencije o javnih naročilih in upravljanju javnih financ so implementirane v določbah ZJF. 

63. člen ureja obvezno poročanje ministra, pristojnega za finance ali župana o izvrševanju proračuna vladi 

oziroma občinskemu svetu. 99. člen nalaga obvezno predložitev letnih poročil posrednih uporabnikov 

proračuna, ZZZS in ZPIZ. 100. člen nalaga vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega 

poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja. Določbe devetega člena vsebuje tudi ZJN-3 in sicer v 

petem členu, ki določa načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki; v šestem členu, ki določa načelo 

transparentnosti javnega naročanja; ter v 75. členu, ki določa razloge za izključitev gospodarskega subjekta 

iz postopka javnega naročanja. Med razloge med drugim spadajo kazniva dejanja korupcije.  

Določbe 10. člena Konvencije o javnem poročanju so prenesene v peti člen ZDIJZ, ki ureja načelo prostega 

dostopa informacij javnega značaja. Vse informacije so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam, s 

čimer se poveča preglednost v javni upravi, kar je temeljni cilj tega člena Konvencije. 

                                                           

49 MMC RTV SLO, Sa. J., OECD: Stanje v KPK-ju skrb vzbujajoče. Štefanec: Ne gre za kritiko komisije, 24. februar 2016, URL: 

https://www.rtvslo.si/slovenija/oecd-stanje-v-kpk-ju-skrb-vzbujajoce-stefanec-ne-gre-za-kritiko-komisije/386632. 
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Ukrepe, povezane s sodstvom in organi pregona iz 11. člena Konvencije, vsebujejo členi 37 do 39 ZSS, ki 

sodniku nalagajo, kako se mora vesti pri opravljanju sodniške funkcije. Pravila ravnanja v povezavi s temi 

ukrepi vsebuje tudi Kodeks sodniške etike. Poleg tega so ti ukrepi implementirani v 7., 38. in 38.a. členih 

ZDT. Prvi omenjeni člen določa pristojnosti in dolžnosti državnega tožilstva, drugi govori o varovanju 

ugleda, tretji pa omenja Kodeks državnotožilske etike, kjer so prav tako implementirani ukrepi iz 11. člena 

Konvencije. S temi pravili naj bi se krepila integriteta ter preprečevala korupcija sodnikov in državnih 

tožilcev. Slovenija ima to področje ustrezno urejeno od leta 2015, ko je prišlo do novele ZSS in s tem 

pristojnosti za sprejem Kodeksa sodniške etike.  

12. člen Konvencije o preprečevanju korupcije v zasebnem sektorju je prenesen v 241. člen in 242. člen 

KZ-1, ki kriminalizirata in sankcionirata nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril. Določbe 12. člena 

vsebuje 20. člen ZR, ki določa, da morajo računovodski izkazi prikazovati resnično in pošteno stanje 

sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in tako dalje; ter 70.c člen ZGD-1, o posebnih določbah 

za subjekte javnega interesa, po katerem morajo določeni subjekti javnega interesa v poslovno poročilo 

vključiti tudi izjavo v zadevah v zvezi z bojem proti korupciji. V kolikor se teh obveznosti ne upošteva, 

zakon predvideva kazenske sankcije v obliki globe za prekršek. Določbe Konvencije vsebuje tudi 263. člen 

ZGD-1 o skrbnosti in odgovornosti organa vodenja ali nadzora pri opravljanju svojih nalog. Razvidno je, 

da je slovenska zakonodaja naslovila vse subjekte zasebnega sektorja, sprejeti ukrepi pa ustrezajo zahtevam 

Konvencije.  

13. člen Konvencije o sodelovanju družbe je implementiran v 52. členu ZIntPK, po katerem mora KPK pri 

uresničevanju Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji sodelovati z organizacijami 

javnega in zasebnega sektorja, neprofitnimi organizacijami zasebnega prava s področja preprečevanja 

korupcije ter z državljankami in državljani za namen krepitve integritete in preprečevanje korupcije. Gre 

bolj za uresničitev obveznosti drugega odstavka Konvencije o sodelovanju protikorupcijskega organa z 

javnostjo. Obveznost glede ozaveščanja posameznikov o korupciji, nalaga KPK-ju drugi člen ZIntPK, sam 

dostop javnosti do informacij pa ureja peti člen ZDIJZ. Pri rednem ozaveščanju in izobraževanju javnosti 

pa so bolj aktivne nevladne organizacije kot je TI Slovenia.50  

Določbe 14. člena Konvencije o ukrepih za preprečevanje pranja denarja so implementirane v tretjem 

podpoglavju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-

                                                           

50 Transparency International Slovenia, Naša odgovornost, URL: http://www.transparency.si/o-nas/nasa-odgovornost. 
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1), ki ureja pregled stranke in s tem povezane ukrepe, na primer obveznost pregleda stranke ter izvajanje 

ukrepov pregleda stranke, kamor spada ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke. 

3.1.2.2. Kriminalizacija aktov korupcije in kazenski pregon 

15. člen o podkupovanju javnih uslužbencev, je Slovenija korektno implementirala v 261. člen KZ-1, ki 

kaznuje jemanje podkupnine ter v 262. KZ-1, ki kot kaznivo dejanje določa dajanje podkupnine. Ti dve 

določbi prideta v poštev tudi za 16. člen Konvencije o podkupovanju tujih javnih uslužbencev in uradnikov 

mednarodnih organizacij. Za ta kazniva dejanja sta kot sankciji predpisana zapor in denarna kazen. 

17. člen Konvencije o poneverbi, neupravičeni pridobitvi ali drugi neupravičeni uporabi premoženja s strani 

javnih uslužbencev, je implementiran v prvem odstavku 209. člena KZ-1, ki določa kot kaznivo, dejanje 

poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, torej ko si nekdo protipravno prilasti denar, 

premično stvar ali drug del tujega premoženja in te stvari neupravičeno uporabi. Zakon to dejanje 

prepoveduje tako za fizične osebe, kot za javne uslužbence. 

Določbe 23. člena o pranju premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, vsebuje 245. člen KZ-

1, ki kot kaznivo določa dejanje pranja denarja. Z zaporno kaznijo se kaznuje kdor denar ali premoženje, 

pridobljeno s kaznivim dejanjem sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski 

dejavnosti ali na drug način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrije ali 

poskusi zakriti njegov izvor. Kot sankcija pa je predviden še zaseg tega denarja ali premoženja ter denarna 

kazen. Kazniv je tudi sam poskus ter udeležba, kar je skladno z določbami Konvencije. 

Ukrepi vezani na oviranje pravosodja po 25. členu Konvencije, so implementirani v 286. KZ-1. Določba 

sankcionira oviranje pravosodnih in drugih državnih organov, kadar je to storjeno s fizično silo, grožnjo ali 

ustrahovanjem, ali s ponujanjem ali dajanjem nedovoljene koristi. 

26. člen, ki državam nalaga obveznost uvedbe odgovornosti za pravne osebe, so prenesene v 42. člen KZ-

1 o odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja. Odgovornost je vzpostavljena, če je storilec kaznivo 

dejanje storil v imenu, na račun ali v korist pravne osebe in je v zakonu, ki ureja odgovornost pravnih oseb 

za kazniva dejanja navedeno, da je pravna oseba zanj odgovorna. Slovenija se je, v skladu s Konvencijo, 

odločila za kazensko odgovornost. 

Udeležba in poskus iz 27. člena Konvencije sta urejena v členih od 34 do 41. KZ-1. 34. člen ureja poskus, 

torej, ko je nekdo naklepno kaznivo dejanj začel a ga ni dokončal.  

35. člen ureja neprimeren poskus, 36. člen prostovoljni odstop, 36. a. člen kaznuje tudi udeleženca, ki v 

okviru napeljevanja oziroma pomoči sodeluje pri kaznivem dejanju. Udeleženca se v okviru KZ-1 
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obravnava enako kot storilca, razen če zakon določa drugače, poskus pa je kazniv samo, če gre za kaznivo 

dejanje, za katero se smejo po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen; za poskus drugih kaznivih dejanj 

pa samo, če zakon izrecno predpisuje, da je kazniv tudi poskus. 37. člen ureja napeljevanje, 38. člen pomoč, 

39. člen kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus, 40. člen meje kaznivosti storilcev in udeležencev, 

41. člen pa ureja odgovornost članov in vodij hudodelske združbe. 

Obveznost določitve zastaralnih rokov po 29. členu Konvencije ureja 11. poglavje KZ-1 v členih 90 do 95. 

90. člen ureja zastaranje kazenskega pregona, 91. člen tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona, 92. 

člen zastaranje izvršitve kazni, 93. člen zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov, 94. člen 

tek in prekinitev zastaranja ter 95. člen nezastarljivost kaznivih dejanj. Zastaralni roki v teh določbah se 

gibljejo od 6 pa do 50 let, torej so roki dolgi, tako kot to določa Konvencija. Nezastarljivost kaznivih dejanj 

pa velja zgolj za tista kazniva dejanja, za katera je mogoče izreči kazen dosmrtnega zapora. 

Ukrepi v zvezi s kazenskim pregonom, sojenjem in sankcijami iz 30. člena Konvencije so urejeni v različnih 

pravnih aktih in sicer v 83. členu, 100. členu in 134. členu URS. Prvi navedeni člen govori o poslanski 

imuniteti, drugi o nezdružljivosti funkcije in imunitete, tretji pa o imuniteti sodnika. Nadalje so ukrepi iz 

30. člena Konvencije urejeni v členih 192 do 201 ZKP, gre za ukrepe za zagotovitev obdolženčeve 

navzočnosti, za odpravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Določbe 

najdemo tudi v členih 161, 161.a in 162 ZKP, ki urejajo predkazenski postopek. Nazadnje so določbe 30. 

člena Konvencije urejene tudi v KZ-1. 69. KZ-1 določa, katere vrste varnostnih ukrepov se smejo izrekati 

storilcem. 70. do 72. člen KZ-1 določa izrek in opredeljevanje varnostnih ukrepov. 73. člen ureja odvzem 

predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za kaznivo dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem. 

32. člen, ki določa obveznost zaščite prič, izvedencev in oškodovancev, je implementiran v 141.a členu, ki 

govori o zagotovitvi osebne varnosti v predkazenskem postopku, med in po končanem kazenskem postopku 

za priče in obdolžence, 240.a členu, ki določa zaščitne ukrepe s strani sodišča za zaščito določene priče ali 

njenega bližnjega in 244.a členu ZKP, ki v varnostne namene, ureja možnost zaslišanja priče in obdolženca 

s pomočjo videokonference. 

Posledice korupcijskih dejanj iz 34. člena Konvencije, so urejene v 14. členu ZIntPK, ki se nanaša na 

protikorupcijsko klavzulo. Gre za klavzulo, ki se vključi v samo pogodbo kot obvezna sestavina in 

predvideva ničnost pogodbe v primeru korupcijskih kaznivih dejanj. 

35. člen Konvencije, ki določa uvedbo odškodnine, vsebujeta 353. in 354. člen OZ. Prvi ureja odškodninsko 

terjatev za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, drugi pa odškodninsko terjatev zaradi korupcije. 



 
 

35 
 

Določbi sicer govorita o zastaranju odškodninskih zahtevkov, a lahko preko tega razberemo, da so 

odškodninski zahtevki v teh primerih mogoči. 

Funkcijo specializiranih organov za boj proti korupciji iz 36. člena Konvencije, ima v Sloveniji več 

organov, mednje sodijo: KPK, Specializirana protikorupcijska enota znotraj policije, Nacionalni 

preiskovalni urad in Specializirano državno tožilstvo.  

37. člen Konvencije o sodelovanju z organi odkrivanja in pregona, je implementiran v 450.a do 450.č členih 

ZKP, ki urejajo sodelovanje med obdolžencem in Državnim tožilcem. V povezavi z drugim odstavkom 51. 

člena KZ-1 se obdolžencu, ki prizna krivdo lahko omili zaporna kazen. Tretji odstavek 262. člena KZ-1 pa 

dopušča odpustitev kazni v primeru, da je storilec, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na 

zahtevo uradne osebe ali javnega uslužbenca, dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, 

da je odkrito. Namen Konvencije je torej spodbuditi osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri storitvi 

kaznivega dejanja, da pristojnim organom priskrbijo podatke, koristne za preiskavo in dokazovanje, ki pa 

je je z implementacijo te obveznosti dosežen. 

V skladu z 38. členom Konvencije o sodelovanju med državnimi organi, KPK sodeluje z organi pregona, 

ter vzpostavlja stike tudi z drugimi pristojnimi nadzornimi državnimi institucijami kot na primer z 

Računskim sodiščem, inšpektorati in tako naprej. Naloge in pristojnosti KPK, kamor spada tudi sodelovanje 

z organi odkrivanja in pregona ter drugimi nadzornimi organi, so urejene v 12. členu ZIntPK ter v 5. 

poglavju Poslovnika KPK. 

Določb 39. člena Konvencije o sodelovanju med državnimi organi in zasebnem sektorju, Slovenija ni 

implementirala v nacionalno zakonodajo. Najdemo pa v 18. členu Poslovnika KPK možnost sodelovanja 

KPK z neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije. Enako 

sodelovanje predvidevata tudi 17. in 18. točka prvega odstavka 12. člena ZIntPK. 

40. člen Konvencije, po katerem morajo države zagotoviti premostitev ovir, ki se lahko pojavijo zaradi 

izvajanja zakonov o varovanju tajnosti bančnih podatkov, ustrezno ureja 126. člen ZPPDFT-1, ki 

predvideva izjemo od načela varovanja tajnosti. Pri posredovanju podatkov, informacij in dokumentacije 

uradu za zavezanca, državni organ ali drugega nosilca javnih pooblastil, sodišče, državno tožilstvo in 

njihove zaposlene ne velja obveznost varovanja tajnih podatkov, poslovne skrivnosti, poklicne tajnosti ter 

zaupnih bančnih podatkov. 
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3.1.2.3. Mednarodno sodelovanje 

Izročitev iz 44. člena Konvencije je urejena v členih 521 do 573 ZKP. Navedeni členi urejajo postopek za 

izročitev obdolžencev in obsojencev. Implementacija je v tem delu načeloma ustrezna, je pa odbor ocenil, 

da bi bilo dobro, če bi Slovenija odobrila izročitev tudi v primerih, ko pogoj dvojne kaznivosti ni izpolnjen 

in gre za države, ki niso članice Evropske Unije.51 

Medsebojna pravna pomoč iz 46. člena Konvencije je prenesena v člene 514 do 520 ZKP, ki urejajo 

postopek za mednarodno pravno pomoč in izvršitev mednarodnih pogodb v kazenskopravnih stvareh. 

Glede obveznosti sodelovanja pri odkrivanju in pregonu iz 48. člena Konvencije je Slovenija z drugimi 

državami sklenila več kot 25 sporazumov o kazenskem pregonu in lahko tako UNCAC uporabi kot pravno 

podlago za sodelovanje na področju kazenskega pregona. Institucionalne sporazume s partnerji v tujini sta 

sklenila državno tožilstvo in policija. Poleg tega slovenska policija sodeluje s tujimi policijskimi enotami 

preko Europola in Interpola ter preko mreže Camden Asset Recovery Inter-Agency (CARIN), prav tako pa 

je aktivno vključena v usposabljanje v okviru Evropske policijske akademije CEPOL.52  

48. člen Konvencije je implementiran tudi v 160.b členu ZKP, ki se nanaša na skupne preiskovalne enote. 

Ko gre za zadevo, ki je predmet predkazenskega postopka, preiskave ali sodnega postopka v eni ali več 

državah, lahko policija sodeluje s policijskimi delavci druge države, enako pa velja tudi za državne tožilce. 

Odbor spodbuja Slovenijo, da samo sodelovanje še utrdi in poveča z uporabo moderne tehnologije iz 

tretjega odstavek 48. člena Konvencije.53  

50. člen o posebnih preiskovalnih metodah, vsebuje 149. a. člen ZKP o tajnem opazovanju, 149. b. člen 

ZKP o elektronski komunikacijski storitvi, 150. člen ZKP o nadzoru elektronskih komunikacij, 151. člen 

ZKP o prisluškovanju in opazovanju, 155. a. členu ZKP o tajnem delovanju in 156. člen ZKP o informacijah 

o vlogah, depozitih, stanju na računu. Kot vidimo, ZKP vsebuje vse posebne preiskovalne ukrepe o katerih 

govori Konvencija, je pa odbor Slovenijo pozval, da bi bilo dobro, da uvede možnost uporabe teh 

preiskovalnih ukrepov prav za vsa korupcijska kazniva dejanja, ne zgolj za določena.54  

 

                                                           

51 Implementation Review Group, Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption, junij 2015, str. 

13, 1. točka. 
52 Prav tam, str. 11-12. 
53 Prav tam, str.13, 4. točka. 
54 Prav tam, str. 13, 5. točka. 
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Slovenija je torej obveznosti iz Konvencije, če prezremo manjše pomanjkljivosti, postopma ustrezno 

implementirala v nacionalno zakonodajo. Slovenija je upoštevaje poročila odbora, ki ocenjuje 

implementacijo posameznih določb Konvencije in državam nalaga, kje je še prostor za izboljšave, 

zakonodajo izpopolnjevala in prilagajala z leti. Čeprav je bila Slovenija dolžna implementirati le zavezujoče 

določbe, nezavezujočih pa ne, se je vseeno odločila implementirati tudi kar nekaj nezavezujočih določb, 

kot na primer določbe glede zaščite prijaviteljev, glede nezakonitega posredovanja, zlorabe položaja, 

nezakonite obogatitve, prikrivanja in še nekatere druge. Treba pa je izboljšati izvajanje vseh teh ukrepov v 

praksi, saj je to najbolj problematično.  

3.2. Konvencija Združenih narodov proti organiziranemu kriminalu  

 

Konvencija ZN proti organiziranemu kriminalu55 (v nadaljevanju: Palermska konvencija) je bila sprejeta 

15. novembra 2000 z resolucijo 55/25 Generalne skupščine OZN. Konvencija je začela veljati 29. 

septembra 2003, ko je zbrala 40 ratifikacij. Danes ima konvencija 189 strank. Slovenija je Palermsko 

konvencijo ter njene tri dopolnilne protokole (Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine 

z ljudmi, zlasti ženskami in otroki,56 Protokol proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku57 

ter Protokol o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z 

njimi58) podpisala 12. 12. 2000, ratificirala 9. 4. 2004, za Slovenijo pa veljajo od 20. 6. 2004.  

Osnovno besedilo konvencije, ki je edino relevantno za temo te raziskave, vsebuje zahtevo po kaznivosti 

štirih dejanj: sodelovanja v organizirani kriminalni združbi59, pranja denarja60, korupcije61 in oviranja 

pravosodja.62 V okviru zadnjih dveh dejanj, lahko govorimo o koruptivnem ravnanju, medtem ko pri prvih 

dveh ne gre za to, vendar pa sta pogosto povezana s koruptivnim ravnanjem. Predvsem to velja za kaznivo 

                                                           

55 General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
56 Zakon o ratifikaciji Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje 

Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/04). 
57 Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih 

narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/04). 
58 Zakon o ratifikaciji Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, 

ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Uradni list RS – Mednarodne 

pogodbe, št. 15/04). 
59 Peti člen Palermske konvencije. 
60 Šesti člen Palermske konvencije. 
61 Osmi člen Palermske konvencije. 
62 23. člen Palermske konvencije. 
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dejanje pranja denarja, ki je povezano z mehanizmi odkrivanja tega kaznivega dejanja ter še toliko bolj z 

mehanizmi odvzema premoženjske koristi, ki izvira iz korupcijskih kaznivih dejanj. 

Konvencija se poleg teh kaznivih dejanj63 uporablja tudi za huda kazniva dejanja (kazniva dejanja, za katera 

je v nacionalnem pravnem redu zagrožena kazen minimalno štirih let zapora), ki imajo mednarodno naravo 

in jih izvrši organizirana kriminalna združba.64 Takšno naravo ima dejanje v štirih različnih primerih: 

- če je storjeno v več kot eni državi, 

- če je storjeno v eni državi, vendar se precejšen del priprav, načrtovanja, vodenja ali usmerjanja 

odvija v drugi državi, 

- če je storjeno v eni državi in je vanj vpletena organizirana kriminalna združba, ki se ukvarja s 

kriminalnimi dejavnostmi v več kot eni državi, ali 

- če je dejanje storjeno v eni državi, vendar ima precejšnje posledice v drugi državi.65 

Konvencija vzpostavlja mnogo različnih obveznosti držav za spopadanje s temi kaznivimi dejanji in 

njihovim preprečevanjem,66 pri čemer posebej poudarja (9. člen) spodbujanjenje integritete javnih 

uslužbencev, med drugim tudi z zagotavljanjem določene stopnje neodvisnosti javnih organov z namenom 

preprečevanje korupcijskih ravnanj.67 Poleg tega konvencija za spopadanje z vsemi kaznivimi dejanji, za 

katera velja, poudarja uporabo posebnih preiskovalnih metod,68 zaseg in odvzem premoženjske koristi69 ter 

nekatere druge obveznosti, ki naj olajšajo postopek zoper storilce teh kaznivih dejanj, kot so npr. 

vzpostavitev mehanizma zaščite prič70 in žrtev71 ter mehanizem vzpodbud za sodelovanje storilcev z organi 

pregona.72 Prav tako pa morajo države pogodbenice zaradi zahtevnosti pregona navedenih kaznivih dejanj 

skrbeti za stalno izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev, ki se ukvarjajo s tem.73  

                                                           

63 A točka prvega odstavka tretjega člena Palermske konvencije. 
64 B točka prvega odstavka tretjega člena Palermske konvencije. 
65 Drugi odstavek tretjega člena Palermske konvencije. 
66 31. člen Palermske konvencije. 
67 Drugi odstavek devetega člena Palermske konvencije.  
68 20. člen Palermske konvencije. 
69 12., 13. in 14. člen Palermske konvencije. 
70 24. člen Palermske konvencije. 
71 25. člen Palermske konvencije. 
72 26. člen Palermske konvencije. 
73 29. člen Palermske konvencije. 
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Pomemben del Palermske konvencije so določbe, ki govorijo o odnosih med državami glede obravnave 

relevantnih kaznivih dejanj. Konvencija tako ureja vprašanja kot so sodna pristojnost,74 izročitev storilcev75 

ter vzajemno sodelovanje pri preiskavah, pregonu ter sodnih postopkih (medsebojna pravna pomoč76 ter 

sodelovanje pri kazenskem pregonu77). 

Konvencija v 32. členu ustanavlja konferenco pogodbenic konvencije, ki se izvede z namenom izboljšanja 

ukrepov držav na tem področju ter z namenom nadzora nad izvajanjem konvencije. Konferenca pogodbenic 

lahko izdaja priporočila ter zahteva od držav, da predložijo informacije o implementaciji te konvencije tako 

o svojih programih, načrtih in praksi, kakor tudi o zakonodajnih in upravnih ukrepih. 

Spori iz konvencije se rešujejo primarno preko pogajanj. Če jih ni mogoče rešiti na tak način, se spor 

predloži arbitraži. V primeru, ko se državi v šestih mesecih ne moreta dogovoriti glede organizacije 

arbitraže, pa se lahko spor predloži Meddržavnemu sodišču v Haagu.78 

3.2.1. Obveznosti na temo korupcije - podkupovanje javnih uslužbencev 

Palermska konvencija se dotika zgolj vprašanja podkupovanja javnih uslužbencev. Temeljni člen v 

povezavi s korupcijo je osmi člen, ki določa obveznost določitve korupcije za kaznivo dejanje. Za to gre v 

skladu s konvencijo v primeru, ko oseba naklepno neposredno ali posredno obljublja, ponuja ali daje 

neupravičene ugodnosti javnemu uslužbencu, ki so namenjene njemu ali drugi fizični ali pravni osebi, da 

bi uslužbenec pri izvajanju svojih uradnih dolžnosti opravil uradno dejanje ali ga ne opravil. Znake 

kaznivega dejanja korupcije oseba izpolni tudi, ko javni uslužbenec naklepno zahteva oz. sprejme ugodnosti 

bodisi posredno bodisi neposredno zase ali za drugo fizično ali pravno osebo, da bi pri izvajanju svojih 

uradnih dolžnosti opravil uradno dejanje ali ga ne opravil.79 Države morajo kot kaznivo določiti tudi 

sostorilstvo80 ter sankcionirati odgovornost pravnih oseb, ki sodelujejo pri kaznivem dejanju korupcije81 – 

bodisi kazensko, civilno ali upravno,82 pri čemer je pomembno predvsem, da so sankcije učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne.83 

                                                           

74 15. člen Palermske konvencije. 
75 16. člen Palermske konvencije. 
76 18. člen Palermske konvencije. 
77 27. člen Palermske konvencije. 
78 35. člen Palermske konvencije. 
79 Prvi odstavek osmega člena Palermske konvencije. 
80 Tretji odstavek osmega člena Palermske konvencije. 
81 Prvi odstavek desetega člena Palermske konvencije. 
82 Drugi odstavek desetega člena Palermske konvencije. 
83 Četrti odstavek desetega člena Palermske konvencije. 
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Drug aspekt kriminalizacije aktov korupcije, ki ga zavzema Palermska konvencija predvsem zaradi svojega 

temeljnega namena boja zoper organizirani kriminal, je v kriminalizaciji oviranja pravosodja, del česar je 

tudi kaznovanje koruptivnega ravnanja, ki bi onemogočalo učinkovit pregon organiziranega kriminala. 

Tako mora država v svoj kazenskopravni red vključiti tudi kaznivo dejanje oviranja pravosodja, ki med 

drugim pokriva tudi naklepno dane obljube, ponudbe ali neupravičene ugodnosti, katerih namen je 

spodbuditi lažno pričanje, preprečiti pričanje ali izvedbo dokazov ali vplivati na uradne osebe v sodstvu ali 

organih odkrivanja in pregona pri opravljanju njihovih uradnih dolžnosti v kazenskem postopku za kazniva 

dejanja organiziranega kriminala.84 

Ostale obveznosti povezane neposredno s korupcijskimi kaznivimi dejanji in njihovem preprečevanjem iz 

Palermske konvencije so mehkejše narave in imajo bolj namen usmerjanja ravnanja, kar pa ne pomeni, da 

so manj pomembne. Tako so države zavezane k analizi trendov organiziranega kriminala na svojem 

ozemlju, analizi okoliščin, v katerih organizirani kriminal deluje, in vpletenih profesionalnih skupin ter 

uporabljenih tehnologij,85 k usposabljanju zaposlenih v organih, ki so odgovorni za preprečevanje, 

odkrivanje in nadzorovanje korupcijskih kaznivih dejanj86 ter krepitvi sodelovanja med slednjimi in 

ustreznimi členi civilne družbe.87 Država mora spodbujati razvoj in standarde za zaščito integritete javnih 

in ustreznih zasebnih subjektov ter kodeksov ravnanja za ustrezne poklice88 (predvsem poklicev, ki so 

pomembni za opravljanje javnih služb, npr. odvetniki, notarji …). Država mora poleg teh obveznosti 

preprečiti zlorabo javnih razpisov ali pravnih oseb s strani organiziranih kriminalnih združb.89 Pristojni 

organi države imajo dolžnost periodično preučevati veljavne pravne instrumente in upravno prakso, da bi 

odkrili pomanjkljivosti, ki bi lahko omogočile, da jih zlorabljajo organizirane kriminalne združbe90 ter 

hkrati poskrbeti za ozaveščanje javnosti o obstoju, vzrokih in nevarnostih mednarodnega organiziranega 

kriminala.91 

Poleg teh obveznosti državo pogodbenico zavezujejo tudi obveznosti povezane z odvzemom, ki so 

podrobneje obravnavane v nadaljevanju 

                                                           

84 23. člen Palermske konvencije. 
85 Prvi odstavek 28. člena Palermske konvencije. 
86 Prvi odstavek 29. člena Palermske konvencije. 
87 A točka drugega odstavka 32. člena Palermske konvencije. 
88 B točka drugega odstavka 32. člena Palermske konvencije. 
89 C in d točka drugega odstavka 32. člena Palermske konvencije. 
90 Četrti odstavek 32. člena Palermske konvencije. 
91 Peti odstavek 32. člena Palermske konvencije. 
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3.2.2. Implementacija v nacionalni zakonodaji   

Glavni pravni vir v slovenskem pravnem redu, s katerim se izvaja implementacija členov 

mednarodnopravnih aktov, ki od države zahtevajo kriminalizacijo dejanj, je KZ-1. Osmi člen Palermske 

konvencije, ki zahteva kriminalizacijo korupcijskih ravnanj v razmerju do javnih uslužbencev (tako dajanja, 

kot sprejemanja podkupnine), je implementirano v 261. (Sprejemanje podkupnine) in 262. členu (Dajanje 

podkupnine) KZ-1. Načeloma je ureditev ustrezno implementirana, vendar pa v obeh členih manjka izrecni 

poudarek možnosti kaznovanja posrednega obljubljanja, ponujanja ali dajanja neupravičene ugodnosti in 

zahtevanja oz. sprejmanja ugodnosti, kar je, glede na v kazenskem pravu veljavno strogo načelo zakonitosti, 

neustrezno. Kaznivost sostorilstva, ki jo zahteva tretji odstavek osmega člena konvencije, je v skladu s 

splošnim delom materialnega kazenskega prava kaznivo vedno enako kot storilstvo samo,92 medtem ko 

kaznivost korupcijskega ravnanja pravnih oseb93 vzpostavlja ZOPOKD, ki v enajsti točki 25. člena določa, 

da so pravne osebe odgovorne za kaznivo dejanja dajanja podkupnine po 262. členu KZ-1.  

Palermska konvencija zahteva od držav kriminalizacijo oviranja pravosodja. V slovenski pravni red je 

določba implementirana z 286. členom KZ-1 (Oviranje pravosodnih in drugih državnih organov), ki tako 

kot to zahteva 23. člen Palermske konvencije, kriminalizira ponujanje ali dajanje nedovoljene koristi, da bi 

kakorkoli vplival na pričanje ali na izvajanje dokazov v sodnih ali upravnih postopkih ter v postopku 

parlamentarne preiskave ali v postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije ali na zbiranje obvestil 

v predkazenskem postopku. 

  

                                                           

92 Drugi odstavek 20. člena KZ-1. 
93 Prvi odstavek 10. člena Palermske konvencije. 
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4. MEDNARODNOPRAVNI AKTI O BOJU ZOPER KORUPCIJO, 

SPREJETI V OKVIRU REGIONALNIH ORGANIZACIJ   

 

4.1. Kazenskopravna konvencija o korupciji (MKKK)  

 

Kazenskopravna konvencija o korupciji94 je bila sprejeta 27. 1. 1999, veljati pa je začela 1. 7. 200295 in ima 

danes 48 držav pogodbenic.96 Čeprav je bila sprejeta v okviru Sveta Evrope, pa lahko države postanejo 

pogodbenice, tudi če niso članice Sveta Evrope. Slovenija je konvencijo podpisala 7. 5. 1999 in ratificirala 

12. 5. 2010,97 zato je z njo zavezana od začetka veljavnosti. 

4.1.1.Obveznosti na temo korupcije 

Kazenskopravna konvencija o korupciji je bila sprejeta z namenom harmonizacije kazenskopravne 

zakonodaje držav pogodbenic, zato natančno določa katera ravnanja mora država opredeliti kot kazniva 

dejanja, če so storjena naklepno.  

Konvencija ne definira pojma korupcije, temveč v besedilo uporablja pojma aktivno podkupovanje in 

pasivno podkupovanje. Definiciji se razlikujeta glede na to, ali gre za podkupovanje v zasebnem ali javnem 

sektorju.  

Aktivno podkupovanje v javnem sektorju pomeni »neposredno ali posredno obljubljanje, ponujanje ali 

dajanje nedovoljenih koristi [osebi, ki je podkupovana] s strani katere koli osebe, zanjo ali za kogar koli 

drugega, da bi opravila uradno dejanje ali da ga ne bi opravila«.98 

Pasivno podkupovanje v javnem sektorju pa je definirano kot: »neposredno ali posredno terjanje ali 

sprejemanje kakršnih koli nedovoljenih koristi za katere koli [osebe, ki so podkupovane], zanje ali za kogar 

koli drugega, ali sprejemanje ponudbe ali obljube takšnih koristi zato, da bi opravili uradno dejanje ali ga 

ne bi opravili.«99 

                                                           

94 Criminal Law Convention on Corruption (v nadaljevanju Kazenskopravna konvecija) – ETS No. 173. 
95 Podrobnosti o Pogodbi številka 173, URL: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173. 
96 Seznam podpisov in ratifikacij Pogodbe številka 173, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/173/. 
97 Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji (MKKK) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/00). 
98 2. člen Kazenskopravne konvencije. 
99 2. člen Kazenskopravne konvencije. 



 
 

43 
 

V javnem sektorju mora država kot kaznivo določiti aktivno in pasivno podkupovanje: domačih javnih 

uslužbencev100 in tujih javnih uslužbencev101 ter članov domačih skupščinskih teles102 in članov tujih 

skupščinskih teles,103 funkcionarjev mednarodnih organizacij in članov mednarodnih parlamentarnih 

skupščin,104 sodnikov in uslužbencev mednarodnih sodišč.105 

V zasebnem sektorju je aktivno podkupovanje definirano kot: »obljubljanje, ponujanje ali dajanje kakršnih 

koli nedovoljenih koristi, če je to storjeno naklepno med opravljanjem poslovnih dejavnosti, s strani oseb, 

ki vodijo ali delajo na kakršnem koli položaju v zasebnem sektroju, kakršnih koli nedovoljenih koristi ali 

obljub koristi za te osebe ali za kogar koli drugega ali sprejemanje ponudbe ali obljube takšnih koristi, da 

bi opravile dejanje ali da ga ne bi opravile in s tem kršile svoje obveznosti«.106 

Pasivno podkupovanje pa je definirano kot neposredno ali posredno terjanje ali sprejemanje, če je storjeno 

med opravljanjem poslovnih dejavnosti, s strani oseb, ki vodijo ali delajo na kakršnem koli položaju v 

zasebnem sektorju, kakršnih koli nedovoljenih koristi ali obljub koristi za te osebe ali za kogar koli drugega 

ali sprejemanje ponudbe ali obljube takšnih koristi, da bi opravile dejanje ali da ga ne bi opravile in s tem 

kršile svoje obveznosti«.107 

Država mora kot kaznivo določiti tudi udeležbo pri kateri koli od naštetih vrst podkupovanja.108 

Poleg osnovnega dejanja podkupovanja Kazenskopravna konvencija določa še več dejanj, ki so s tem 

kaznivim dejanjem povezana.  

Prvič, kot kaznivo določa nezakonito posredovanje pri podkupovanju v javnem sektorju, pri čemer 

posredovanje pomeni aktivno ali pasivno podkupovanje oseb, ki trdijo ali potrjujejo, da so sposobne 

neprimerno vplivati na odločanje oseb109 iz javnega sektorja, ki jih je nedovoljeno podkupiti.110 Ni 

pomembno, ali je do vplivanja dejansko prišlo in ali je domnevni vpliv pripeljal do nameravanega rezultata. 

                                                           

100 2. in 3. člen Kazenskopravne konvencije. 
101 5. člen Kazenskopravne konvencije. 
102 4. člen Kazenskopravne konvencije. 
103 6. člen Kazenskopravne konvencije. 
104 10. člen Kazenskopravne konvencije. 
105 11. člen Kazenskopravne konvencije. 
106 8. člen Kazenskopravne konvencije. 
107 9. člen Kazenskopravne konvencije. 
108 15. člen Kazenskopravne konvencije. 
109 Te osebe so: domači in tujih javni uslužbenci ter člani domačih in tujih skupščinskih teles, funkcionarji mednarodnih organizacij 

in člani mednarodnih parlamentarnih skupščin,109 sodniki in uslužbenci mednarodnih sodišč. 
110 12. člen Kazenskopravne konvencije. 
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Drugič, kaznivo mora biti pranje denarja iz korupcijskih dejanj. Konvencija ne opredeljuje pranja dejanja, 

temveč se sklicuje na Konvencijo o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi 

pridobljene s kaznivim dejanjem (ETS št. 141). Ta člen Kazenskopravne konvencije o korupciji državo 

zavezuje zgolj če: ne izrazi pridržka ali ne da izjave v zvezi s temi kaznivimi dejanji ali jih ne šteje za težja 

kazniva dejanja v skladu s svojo zakonodajo o pranju denarja. 

Tretjič, Mednarodnopravna konvencija določa, da mora država pogodbenica za izdelavo ali uporabo 

računovodske listine ali zapisa, ki vsebuje lažne ali nepopolne informacije ter za nezakonito opustitev vpisa 

plačila predvideti kazensko ali drugo sankcijo, če je to ravnanje izvršeno, da bi storili, prekrili ali zakrili 

podkupovanje.111 Država tudi v zvezi s tem členom konvencije lahko izrazi pridržek ali da izjavo.112 

Država mora inkriminirati tudi dejanja udeležbe pri zgoraj naštetih kaznivih dejanjih.113 

Kazenskopravna konvencija določa, kako mora država pogodbenica urediti jurisdikcijo v zvezi s kaznivimi 

dejanji, ki jih konvencija določa. 

4.1.2. Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji o korupciji (MDPKKK) 

Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji o korupciji114 je bil sprejet 15. 5. 2003 v Strasbourgu, veljati 

pa je začel 1. 2. 2005.115 Slovenija je protokol podpisala 9. 3. 2004 in ratificirala 11. 10. 2004,116 z 

veljavnostjo od 1. 2. 2005.117 

Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji je podpisalo in ratificiralo 45 držav. Pristopijo lahko vse 

države, ki so podpisale Kazensko pravno konvencijo.  

Protokol dodaja ravnanja, ki jih mora država pogodbenica določiti kot kazniva. Tako kot Kazensko pravna 

konvencija tudi protokol uporablja pojma aktivnega in pasivnega podkupovanja, dodaja pa nove osebe, ki 

                                                           

111 13. člen Kazenskopravne konvencije. 
112 14. člen Kazenskopravne konvencije. 
113 15. člen Kazenskopravne konvencije. 
114 Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (v nadaljevanju Dodatni protokol h Kazenskopravni 

konvenciji) – ETS No. 191.  
115 Details of Treaty No. 191, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191.  
116 Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji o korupciji (MDPKKK) (Uradni list RS, št. 62/04). 
117 List of signatures of Treaty No. 191, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/191/signatures?p_auth=pbAw4DRP. 
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jih je prepovedano podkupovati. Država mora kot kaznivo dejanje določiti aktivno in pasivno podkupovanje 

domačih118 in tujih razsodnikov119 ter domačih120 in tujih121 porotnikov.  

4.2. Civilnopravna konvencija o korupciji (MCKK)  

 

Civilnopravna konvencija o korupciji122 je bila sprejeta 4. 11. 1999 in je začela veljati 1. 11. 2003.123 

Slovenija jo je podpisala 29. 11. 2001 in ratificirala 17. 3. 2003,124 zato je z njo zavezana od začetka 

veljavnosti konvencije 1. 11. 2003.125 

Civilnopravna konvencija je odprta za pristop tudi za države, ki niso članice Sveta Evrope, pristopi pa lahko 

tudi Evropska Unija. Trenutno ima 35 držav pogodbenic.126 

Namen konvencije je predvsem zagotoviti učinkovita pravna sredstva za osebe, ki so bile oškodovane zaradi 

korupcijskih dejanj.127 

V ta namen Civilnopravna konvencija definira pojem korupcije kot:«neposredno ali posredno terjanje, 

ponujanje, dajanje ali sprejemanje podkupnine ali katere koli druge nedovoljene koristi ali obljubo le-te, ki 

moti pravilno opravljanje dolžnosti ali ravnanje, zahtevano od prejemnika podkupnine, nedovoljene koristi 

ai obljube le-te.128 S tem konvencija naredi korak naprej od Kazenskopravne konvecije, ki korupcije, kjub 

temu, da je bil pojem uporabljen v naslovu, ni definirala.  

Civilnopravna konvencija daje osebam, ki so bile oškodovane zaradi korupcije, pravico do odškodnine, ter 

definira pogoje, pod katerimi je odškodninsko odgovorna oseba, ki je storila ali omogočila korupcijsko 

dejanje oziroma ni ustrezno ukrepala, da bi ga preprečila.129 Poleg tega pa določa, da je v nekaterih primerih 

odškodninsko odgovorna tudi država.130 

                                                           

118 2. in 3. člen Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji. 
119 4. člen Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji. 
120 5. člen Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji. 
121 6. člen Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji. 
122 Civil Law Convention on Corruption (v nadaljevanju: Civilnopravna konvencija) – EST No. 174. 
123 Details of Treaty No. 174, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174. 
124 Zakon o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o korupciji (MCKK) (Uradni list RS, št. 35/03). 
125 List of signatures of Treaty No. 174, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/174/signatures?p_auth=bVsIXbaH. 
126 ibid. 
127 1. člen Civilnopravne konvencije. 
128 2. člen Civilnopravne konvencije. 
129 4. člen Civilnopravne konvencije. 
130 5. člen Civilnopravne konvencije.  
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V drugem poglavju sprejema konvencija še ukrepe za omogočanje mednarodnega sodelovanja ter 

spremljanja ter nadziranja izvajanja konvencije.131 

4.3. Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma 

 

 
Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma ali tudi Varšavska konvencija (v nadaljevanju: Varšavska 

konvencija)132 je bila sprejeta 3. maja 2005 s strani Odbora ministrov Sveta Evrope ter odprta za podpis s 

16. majem 2005. Veljati je začela 1. maja 2008, potem ko je dosegla pogoj 6 ratifikacij, od tega vsaj 4 

ratifikacije s strani držav članic Sveta Evrope. Do danes je zbrala 42 podpisov, konvencijo pa je ratificiralo 

34 držav. Konvencija je odprta za podpis tako za člane Sveta Evrope kot tudi za ne-člane, ki so sodelovali 

pri njenem nastanku ter za EU, medtem ko je omogočen pristop vseh ostalih držav.133 Slovenija je 

konvencijo podpisala 28. marca 2007, ratificirala 26. aprila 2010, zanjo pa je začela veljati 1. avgusta 2010. 

Konvencija je nastala kot prenovitev Strasbourške konvencije iz leta 1990 (Konvencija Sveta Evrope o 

pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem), saj sprva 

sprememba ni bila mišljena kot sprejem nove konvencije, temveč le v obliki prenovitvenega protokola, ki 

pa je zaradi obsežnosti spremembe prerasel v nov režim.134 Slednji je še vedno v veljavi za države, ki niso 

ratificirale nove konvencije, kot je to npr. Avstralija. Nova konvencija je bila zasnovana predvsem iz treh 

razlogov: širitve preventivnih ukrepov, vzpostavitve sistema boja proti financiranju terorizma ter postavitve 

mehanizma prenove konvencije, če bi prišlo do sprememb mednarodno sprejetih standardov.135  

V grobem lahko Varšavsko konvencijo razdelimo v tri vsebinske dele. V prvem delu obravnava ukrepe 

odvzema in zasega premoženjske koristi,136 v drugem delu ureja instrumente boja zoper pranje denarja137 

                                                           

131 13. in 14. člen Civilnopravne konvencije. 
132 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 

Financing of Terrorism, Warsaw, 16.V.2005.  
133 Seznam podpisov in ratifikacij Pogodbe številka 193, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/198/signatures  
134 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 

Crime and on the Financing of Terrorism, str. 4. 
135 Prav tam, str. 3 in 4. 
136 Tretji do osmi člen Varšavske konvencije. 
137 Deveti do štirinajsti člen Varšavske konvencije. 
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ter v zadnjem delu mednarodno sodelovanje med državami pogodbenicami glede prejšnjih dveh delov.138 

Poleg tega pa konvencija izpostavlja tudi pomembnost boja zoper financiranje terorizma in se v luči tega 

trudi zagotoviti, da država odkrije, sledi, prepozna, zamrzne, zaseže in odvzame premoženje, ki je v celoti 

ali delno in na kakršen koli način namenjeno za financiranje terorizma, ali premoženjsko korist iz tega 

kaznivega dejanja in da v ta namen zagotovi sodelovanje v najširšem možnem obsegu.139 

Država je v svoji ureditvi po Varšavski konvenciji dolžna urediti ukrepe za odvzem, zaseg, zamrznitev 

premoženjske koristi140 ter vzpostaviti preiskovalna pooblastila in metode,141 ki omogočajo hitro 

prepoznavo, izsleditev, zamrznitev ali zaseg takega premoženja.142 V luči Varšavske konvencije 

premoženjska korist pomeni vsako gospodarsko korist, ki neposredno ali posredno izvira iz kaznivih dejanj 

ali je pridobljena s katerimikoli kaznivimi dejanji.143 Zaradi široke zastavitve ukrepa odvzema ima država 

možnost z izjavo podano generalnemu sekretarju omejiti obveznost odvzema144 zgolj na kazniva dejanja, 

za katera je predpisana kazen zapora ali izdana odločba o priporu v trajanju več kot eno leto ali zgolj za 

dejanja, ki so našteta v dodatku h konvenciji.145 

Slovenija ni podala omenjene izjave, zaradi česar je zavezana k vzpostavitvi sistema odvzema vsega 

premoženja, ki je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem. To pa ne pomeni, da je odvzem v vseh primerih 

obvezen. Temu je tako zgolj v primeru, če država v svoji ureditvi za določena kazniva dejanja odvzem 

določi kot obvezen.146 Konvencija v četrtem odstavku 3. člena določa, da mora država za določena kazniva 

dejanja uvesti obrnjeno dokazno breme, kjer storilec kaznivega dejanja dokazuje zakonitost izvora svojega 

premoženja, vendar pa je Republika Slovenija v petem odstavku 3. člena Zakona o ratifikaciji Varšavske 

konvencije na ta člen podala pridržek, ki se glasi: »Skladno s točko a) četrtega odstavka 53. člena 

                                                           

138 15. do 47. člen Varšavske konvencije. 
139 Drugi člen Varšavske konvencije. 
140 Tretji in peti člen Varšavske konvencije. 
141 Sedmi člen Varšavske konvencije. 
142 Četrti člen Varšavske konvencije. 
143 A točka prvega člena Varšavske konvencije. 
144 Drugi odstavek tretjega člena Varšavske konvencije. 
145 Sodelovanje v organizirani kriminalni združbi in pri izsiljevanju; terorizem, vključno s financiranjem terorizma; trgovina z 

ljudmi in tihotapljenje migrantov; spolno izkoriščanje, vključno s spolnim izkoriščanjem otrok; nedovoljen promet s prepovedanimi 

drogami in psihotropnimi snovmi; nedovoljena trgovina z orožjem; nedovoljena trgovina z ukradenim in drugim blagom; korupcija 

in podkupovanje; goljufija; ponarejanje denarja; ponarejanje in piratstvo proizvodov; okoljevarstveni kriminal, umor, hude telesne 

poškodbe; ugrabitev, nezakonito zadrževanje in jemanje talcev; rop ali tatvina; tihotapstvo; izsiljevanje; ponarejanje; piratstvo in 

trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija. 
146 Tretji odstavek tretjega člena Varšavske konvencije. 
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konvencije, Republika Slovenija izjavlja, da si pridržuje pravico, da četrtega odstavka 3. člena konvencije 

ne bo uporabljala.«  

Pomembno je, kako konvencija osvetljuje pomen besede odvzem. V c točki 1. člena je odvzem definiran 

kot kazen ali ukrep, ki ga v postopku v zvezi s kaznivim dejanjem ali kaznivimi dejanji, katerih posledica 

je dokončen odvzem premoženja, odredi sodišče, kar kaže na to, da je odvzem, kot je predviden s to 

konvencijo sistem kazenskopravnega (in personam) odvzema, kar bo pomembno v nadaljevanju te 

raziskave, v zvezi z implementacijo mednarodnopravnih obveznosti odvzema v slovenskem pravnem redu.  

Drugi vsebinski sklop konvencije se ukvarja s tematiko pranja denarja. Države morajo to kaznivo dejanje 

kriminalizirati,147 tako za fizične kot tudi pravne osebe.148 Države morajo za namen boja proti pranju denarja 

ustanoviti finančno obveščevalno enoto,149 ki predstavlja osrednji nacionalni organ za prejemanje (in če je 

dovoljeno, zahtevanje), analiziranje in sporočanje finančnih podatkov pristojnim organom.150 Država mora 

poleg tega uvesti posebne ukrepe nadzornega ali kontrolnega režima preprečevanja pranja denarja, ki so 

opisani v 13. členu konvencije. Poleg tega morajo določenemu nacionalnemu organu omogočiti ustavitev 

transakcije, ki jo ta sumi, da je uporabljena kot inštrument za pranje denarja.151  

Zadnji vsebinski sklop predpisuje posebna pravila glede mednarodnega sodelovanja držav na področju 

odvzema premoženjske koristi, pranja denarja in financiranja terorizma. Načeloma velja, da mora biti 

mednarodno sodelovanje na tem področju čim širše.152 Države morajo sodelovati pri preiskavi 

premoženjske koristi153 ter pri izvršitvi odvzema,154 zamrznitve ali zasega.155 Glede tega Varšavska 

konvencija predvideva tudi mnoga postopkovna pravila, kot so to npr. možnosti zavrnitve,156 odložitve157 

ali delne ugoditve158 zaprosilu, notifikacijo listin159 in priznanje sodnih odločb160 ter druge postopkovne 

določbe.161 Poleg tega konvencija ureja mednarodno sodelovanje med finančnimi obveščevalnimi enotami 

                                                           

147 Deveti člen Varšavske konvencije. 
148 Deseti člen Varšavske konvencije. 
149 12. člen Varšavske konvencije. 
150 F točka prvega člena Varšavske konvencije.  
151 14. člen Varšavske konvencije. 
152 Prvi odstavek 15. člena Varšavske konvencije.  
153 Drugi del četrtega poglavja Varšavske konvencije. 
154 Četrti del četrtega poglavja Varšavske konvencije. 
155 Tretji del četrtega poglavja Varšavske konvencije. 
156 28. člen Varšavske konvencije. 
157 29. člen Varšavske konvencije. 
158 30. člen Varšavske konvencije. 
159 31. člen Varšavske konvencije. 
160 32. člen Varšavske konvencije. 
161 Sedmi del četrtega poglavja Varšavske konvencije. 
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na področju pranja denarja162 ter vzpostavlja obveznost države, da lahko na zaprosilo druge države začasno 

ustavi sumljive transakcije.163  

Varšavska konvencija v 48. členu vzpostavlja konferenco pogodbenic, ki je zadolžena za nadzor nad 

izvrševanjem konvencije ter za odgovore na vprašanja pogodbenic glede razlage in uporabe konvencije. V 

primeru spora med državami pa konvencija v četrtem odstavku istega člena določa, da se jih morajo države 

prizadevati rešiti bodisi s pogajanji bodisi s predložitvijo konferenci pogodbenic, arbitraži ali 

Meddržavnemu sodišču v Haagu.  

Varšavska konvencija ne vsebuje nobenih določb, ki bi bile neposredno povezane s preprečevanjem 

korupcijskih kaznivih dejanj, razen tistih, ki se nanašajo na dolžnost odvzema premoženjske koristi in bodo 

predstavljene spodaj. 

4.4. Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 

poslovanju (OECD) 
 

Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (v 

nadaljevanju Konvencija) si prizadeva uveljaviti ukrepe za učinkovito odvračanje, preprečevanje in boj 

proti podkupovanju tujih državnih uradnikov v zvezi z mednarodnimi poslovnimi transakcijami. 

Konvencija je danes sprejeta v 34 državah članicah OECD in sedmih državah nečlanicah (Argentina, 

Brazilija, Bolgarija, Južna Afrika, Kolumbija, Latvija in Rusija), kjer pa manjkajo nekatere ključne države 

na mednarodnem nivoju kot so Kitajska, Indija, Savdska Arabija. 

Slovenija pri ratifikaciji ni podala nobenih zadržkov. 

Konvencijo sestavlja 17 členov, ki podajo definicije kaznivega dejanja podkupovanja tujih uradnikov, 

odgovornih, odgovornosti pravnih oseb, sankcij, pregona, zastaranja, pranja denarja, računovodstva, 

medsebojne pravne pomoči, izročitve, odgovornih organov, spremljanja izvajanja, podpisa in pristopa, 

ratifikacije in depozitarja, začetka veljavnosti, sprememb in odpovedi. 

Prvi člen nalaga državi pogodbenici, da izvede ukrepe, ki so potrebni, da se v njenem notranjem pravu 

opredeli kot kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno, neposredno ali po posrednikih, ponujanje, 

obljubljanje ali dajanje nedovoljene denarne ali druge koristi tujemu javnemu uslužbencu, zanj ali za kogar 

                                                           

162 46. člen Varšavske konvencije. 
163 47. člen Varšavske konvencije. 
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koli drugega, da bi z namenom pridobitve ali ohranitve posla ali druge neprimerne prednosti v 

mednarodnem poslovanju opravil uradno dejanje ali da tega dejanja ne bi opravil. 

Drugi člen določa, da pogodbenica v skladu s svojimi pravnimi načeli izvede ukrepe, ki so potrebni, da se 

določi odgovornost pravnih oseb za podkupovanje tujega javnega uslužbenca.  

Tretji člen opisuje obseg in kvaliteto sankcij, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Razpon 

kazni je primerljiv z razponom, ki se uporablja pri podkupovanju javnih uslužbencev pogodbenice in za 

fizične osebe vključuje odvzem prostosti, ki zadošča za učinkovito medsebojno pravno pomoč in izročitev. 

Četrti člen nalaga, da pogodbenica sprejme ukrepe, ki so potrebni za vzpostavitev njene pristojnosti za 

podkupovanje tujega javnega uslužbenca, kadar je kaznivo dejanje storjeno v celoti ali delno na njenem 

ozemlju. 

Peti, šesti in sedmi člen vzpostavljajo obveznost, da pogodbenica uvede učinkovit pregon in zastaralni rok, 

ki bo omogočal primerno preiskavo. 

Osmi člen določa, da mora pogodbenica sprejeti ustrezne ukrepe v svojih zakonih in predpisih o vodenju 

poslovnih knjig in evidenc, razkrivanju računovodskih izkazov ter o računovodskih in revizijskih 

standardih, da prepove vzpostavljanje neevidentiranih računov, opravljanje neevidentiranih ali neustrezno 

preverjenih transakcij, evidentiranje neobstoječih izdatkov, vknjižbo obveznosti z nepravilno navedbo 

predmeta ter uporabo lažnih listin gospodarskim družbam, na katere se ti zakoni in predpisi nanašajo, in ki 

bi to storile z namenom podkupovanja tujih javnih uslužbencev ali prikrivanja takega podkupovanja. 

Deveti člen nalaga, da pogodbenica v največji možni meri v skladu s svojimi zakoni in ustreznimi 

meddržavnimi pogodbami in dogovori zagotavlja takojšnjo in učinkovito pravno pomoč drugi pogodbenici 

za kazenske preiskave in postopek, ki jih ta pogodbenica uvede za kazniva dejanja po tej konvenciji, in za 

nekazenski postopek po tej konvenciji, ki ga pogodbenica uvede proti pravni osebi. Zaprošena pogodbenica 

brez odlašanja obvesti pogodbenico prosilko o morebitnih dodatnih informacijah ali dokumentih, ki so 

potrebni za utemeljitev zaprosila za pomoč, in kadar je zaprošena, tudi o stanju in rešitvi zaprosila za pomoč. 

Enajsti člen med državami pogodbenicami ureja izročitev na način, da se za podkupovanje tujega javnega 

uslužbenca šteje, da je to po zakonih pogodbenic in njihovih sporazumih o izročitvi vključeno med kazniva 

dejanja, za katera se lahko zahteva izročitev. 
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Slovenija je že pred ratifikacijo Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v 

mednarodnem poslovanju v Kazenskem zakoniku vzpostavila tako aktivno kot pasivno podkupovanje in 

definicijo javnega uslužbenca. 

4.5. Konvencija pripravljena na podlagi člena K.3.(2) (c) Pogodbe o Evropski uniji, 

o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic 

Evropske unije (MKKUES)  

 
Konvencija pripravljena na podlagi člena K.3.(2) (c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji 

uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKUES) nalaga vsaki državi 

članici EU, da sprejme potrebne ukrepe za kriminalizacijo korupcije, ki vključuje javne uradnike. 

V skladu s konvencijo mora vsaka država EU sprejeti potrebne ukrepe, da bi javni uslužbenci kriminalizirali 

tako aktivno kot pasivno korupcijo. Konvencija zajema tako sodelovanje kot spodbujanje ene od teh oblik 

korupcije. 

Konvencija je začela veljati 28. septembra 2005 in vse države EU so k njej pristopile. 

Slovenija je konvencijo implementirala s Kazenskim zakonikom, ki vzpostavlja tako aktivno kot pasivno 

podkupovanje in poda definicijo javnega uslužbenca. Ta se glede na vsebino konvencije smiselno razširi 

na vse evropske uradnike. Konvencija določa, da morajo biti sankcije učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

Poleg tega morajo države EU dovoliti vodjem podjetij ali osebam, ki imajo pooblastila za sprejemanje 

odločitev ali izvajanje nadzora znotraj podjetja, da so osebe, ki delujejo v imenu podjetja, kazensko 

odgovorne v primerih aktivne korupcije. 

Vsaka država EU mora določiti svojo jurisdikcijo glede kaznivih dejanj v skladu z obveznostmi, ki izhajajo 

iz te konvencije, kadar: kaznivo dejanje je v celoti ali delno storjeno na njenem ozemlju; storilec kaznivega 

dejanja je eden od njenih državljanov ali eden od njegovih uradnikov; kaznivo dejanje je storjeno proti 

uradnikom EU ali nacionalnim uradnikom ali proti članu institucij EU, ki je tudi eden njegovih državljanov; 

storilec kaznivih dejanj je uradnik EU, ki dela za institucijo EU, agencijo ali organ, ki ima svoj sedež v 

zadevni državi EU. 

Če kateri koli postopek v zvezi s kaznivim dejanjem v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz konvencije, 

zadeva vsaj dve državi EU, morajo te države sodelovati pri preiskavi in pregonu ter pri izvajanju izrečene 

kazni. Države EU morajo uporabiti načelo, da se za isto kaznivo dejanje ne more dvakrat izvesti noben 

pravni postopek (t.i. načelo ne bis in idem), vendar so možne izjeme od tega načela. Države EU lahko 

sprejmejo notranje pravne ureditve, ki presegajo obveznosti, določene v konvenciji. 
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V primeru spora med državami EU glede razlage ali uporabe konvencije in v odsotnosti medsebojne 

resolucije, mora zadevo preučiti Svet, kot je določeno v naslovu IV Pogodbe o Evropski uniji. Če Svet v 

šestih mesecih ne najde rešitve, lahko ena od strank v sporu zadevo predloži Sodišču Evropske unije. To 

sodišče je pristojno tudi v sporih med državo EU in Evropsko komisijo. 

4.6. Akti Evropske unije  

 

Evropska unija (EU) svojim državljanom zagotavlja območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih 

meja tudi s preprečevanjem kriminala in boja proti slednjemu že v Pogodbi o delovanju Evropske unije. 

Na ravni EU je Svet EU sprejel Stockholmski program, ki izboljšuje učinkovitost organov pregona preko 

meja in jurisdikcij posameznih držav članic EU. Poziva naj slednje v največji možni meri uporabljajo 

preiskovalna orodja skupnih preiskovalnih enot in krepijo svoje sodelovanje z Interpolom. 

4.6.1. Direktiva (EU) 2015/849 

Najpomembnejši pravni akt prava EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 

je Direktiva 2015/849/EU Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za 

pranje denarja ali financiranje terorizma. Sprejeta je bila z zavedanjem, da se obe dejanji pogosto izvajata 

v mednarodnem okviru, zaradi česar bi imeli ukrepi, sprejeti izključno na nacionalni ravni, omejene učinke. 

Obenem pa bi lahko posamezni ukrepi zavarovanja nacionalnih finančnih sektorjev pomenili neskladje z 

delovanjem notranjega trga. Iz teh razlogov, predvsem pa cilja zaščititi družbo pred kriminalom in 

zagotoviti stabilnost in integriteto finančnega sistema Unije, sta evropska zakonodajalca sprejela direktivo, 

ki v ta namen ureja sedem glavnih ukrepov. 

Materialni kot procesni del sprejete direktive so vplivali mnogi uveljavljeni mednarodni standardi, med 

katerimi so najpomembnejša zagotovo priporočila Projektne skupine za finančno upravljanje (FATF) iz 

leta 2012.164 

Direktiva je bila sprejeta zlasti na podlagi 114. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije v rednem 

zakonodajnem postopku dne dvajsetega maja 2015 z datumom prenosa dne šestindvajsetega junija 2017. 

                                                           

164 Kos, Pravna analiza sodobnih oblik pranja denarja in pregled sodne prakse, str. 32. 
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Slovenija je direktivo implementirala predvsem z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma in v manjši meri tudi z Zakonom o igrah na srečo, Zakonom o prekrških, Zakonom o deviznem 

poslovanju, Kazenskem zakoniku in Zakonom o bančništvu. 

Direktiva 2015/849/EU določa minimalna pravila o začasnem zavarovanju premoženja zaradi morebitnega 

poznejšega odvzema in o odvzemu premoženja v kazenskih zadevah, hkrati pa ne posega v postopke, ki jih 

države članice lahko uporabijo za odvzem zadevnega premoženja. 

Direktiva se uporablja za kazniva dejanja, ki so zajeta z Konvencijo o boju proti korupciji uradnikov,165 

okvirnimi sklepi Sveta166 in tremi direktivami, Direktivi 2011/36 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 

proti njej ter zaščiti njenih žrtev, Direktivi 2011/93 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju 

otrok ter otroški pornografiji in Direktivi 2013/40 o napadih na informacijske sisteme. 

Direktiva ureja skupaj 69 členov, ki države članice zavezujejo k sprejetju ukrepov glede naslednjih osem 

pravnih institutov: odvzem, razširjen odvzem, odvzem tretji osebi, začasno zavarovanje, zaščitni ukrepi, 

dejanski odvzem in izvršba, upravljanje začasno zavarovanega in odvzetega premoženja ter obdelava 

statističnih podatkov. 

Odvzem je urejen v četrtem členu direktive, ki članicam nalaga, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki 

omogočajo, da se na podlagi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje bodisi v celoti bodisi delno 

odvzamejo predmeti, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja in premoženjska korist ali premoženje v 

vrednosti takšnih predmetov ali premoženjske koristi. Direktiva prav tako nalaga, da se podobni ukrepi 

zagotovijo tudi za primer bolezni ali bega osumljenca ali obdolženca. Določbo implementira 24. člen 

ZOPNI, ki ureja, da sodišče na predlog državnega tožilca ob izpolnjevanju pogojev odredi začasen odvzem 

premoženja ali dela premoženja nezakonitega izvora. 

                                                           

165 Gre za Konvencijo, pripravljeno na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov 

Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, ki je bila v naš pravni red prenešena z  

Zakonom o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji 

uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKUES). 
166 Gre za naslednje okvirne sklepe Sveta: 2000/383/PNZ o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v 

zvezi z uvedbo eura; 2001/413/PNZ o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi; 

2001/500/PNZ o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem; 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu; 2003/568/PNZ o boju proti korupciji 

v zasebnem sektorju; 2004/757/PNZ o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju 

nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in 2008/841/PNZ o boju proti organiziranemu kriminalu. 
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4.6.2. Direktiva (EU) 2014/42 

Osrednji pravni akt prava EU na področju boja proti korupciji je Direktiva 2014/42/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva 

dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem v EU.167 Namen direktive je bil 

spremeniti in razširiti določbe prej sprejetih okvirnih sklepov o odvzemu, zaplembi in medsebojnem 

priznavanju odločb,168, 169 ki zaradi različne implementacije v nacionalni pravni red držav članic niso bili 

popolnoma učinkoviti.170 Vsebinsko je direktiva uredila olajšan zaseg premoženjske koristi, ki izhaja iz 

hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, utrdila možnost zaplembe premoženja prenesenega na 

tretje osebe in simplificirala zaplembo premoženja pobeglega osumljenca.171 

Direktiva je bila na podlagi drugega odstavka 82. člena in prvega odstavka 81. člena Pogodbe o delovanju 

Evropske unije sprejeta v rednem zakonodajnem postopku dne tretjega aprila 2014 z datumom prenosa dne 

četrtega oktobra 2016. 

Slovenija je direktivo implementirala z Zakonom o kazenskem postopku, Kazenskim zakonikom, Zakonom 

o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in Uredbo o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, 

premoženjem in varščinami. 

Združeno kraljestvo in Danska sta se na podlagi sprejetih protokolov Lizbonski pogodbi odločili, da pri 

direktivi ne sodelujeta.172 

Direktiva 2014/42/EU določa minimalna pravila o začasnem zavarovanju premoženja zaradi morebitnega 

poznejšega odvzema in o odvzemu premoženja v kazenskih zadevah, hkrati pa ne posega v postopke, ki jih 

države članice lahko uporabijo za odvzem zadevnega premoženja. 

                                                           

167 Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 03.04.2014 o začasnem zavarovanju in 

odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem, v Evropski uniji, Uradni list Evropske unije 127/39, Bruselj 29.04.2014. 
168 Namen te direktive je spremeniti in razširiti določbe okvirnih sklepov 2001/500/PNZ in 2005/212/PNZ. 
169 Pravni okvir Unije o začasnem zavarovanju, zasegu in odvzemu sredstev so pred direktivo sestavljali Skupni ukrep 98/699/PNZ 

(4), Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ (5), Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ (6), Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ (7) in 

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ (8). 
170 Komisije o izvajanju okvirnih sklepov 2003/577/PNZ, 2005/212/PNZ in 2006/783/PNZ 
171 Povzeto po https://e-justice.europa.eu/content_confiscation-94--maximize-sl.do 
172 V skladu s členi 1, 2 in 4a(1) Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in 

pravice, ki je priložen PEU in PDEU, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju 

te direktive, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja. V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki 

je priložen PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja 
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Direktiva se uporablja za kazniva dejanja, ki so zajeta z Konvencijo o boju proti korupciji uradnikov,173 

okvirnimi sklepi Sveta174 in tremi direktivami, Direktivi 2011/36 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 

proti njej ter zaščiti njenih žrtev, Direktivi 2011/93 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju 

otrok ter otroški pornografiji in Direktivi 2013/40 o napadih na informacijske sisteme. 

Direktiva zajema skupaj šestnajst členov, ki države članice zavezujejo k sprejetju ukrepov glede naslednjih 

osem pravnih institutov: odvzem, razširjen odvzem, odvzem tretji osebi, začasno zavarovanje, zaščitni 

ukrepi, dejanski odvzem in izvršba, upravljanje začasno zavarovanega in odvzetega premoženja ter 

obdelava statističnih podatkov. 

Odvzem je urejen v četrtem členu direktive, ki članicam nalaga, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki 

omogočajo, da se na podlagi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje bodisi v celoti bodisi delno 

odvzamejo predmeti, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja in premoženjska korist ali premoženje v 

vrednosti takšnih predmetov ali premoženjske koristi. Direktiva prav tako nalaga, da se podobni ukrepi 

zagotovijo tudi za primer bolezni ali bega osumljenca ali obdolženca. Določbo implementira 24. člen 

ZOPNI, ki ureja, da sodišče na predlog državnega tožilca ob izpolnjevanju pogojev odredi začasen odvzem 

premoženja ali dela premoženja nezakonitega izvora. 

Razširjeni odvzem je urejen v petem členu direktive in se nanaša na odvzem premoženja obsojene osebe za 

kaznivo dejanje za katerega sodišče na podlagi dokazov odloči, da je bilo pridobljeno s kaznivim 

ravnanjem. Direktiva v drugem odstavku nadalje določa minimalni sklop kaznivih dejanj za katere mora 

biti predpisan razširjeni odvzem.175 

Odvzem tretji osebi je urejen v šestem členu direktive in se nanaša na primere odvzema premoženja, 

katerega vrednost ustreza premoženjski koristi, ki jo je na tretje osebe prenesel osumljenec ali obdolženec 

z namenom izogiba odvzemu premoženja, tudi v primerih, ko sta prenos in pridobitev opravljena 

                                                           

173 Gre za Konvencijo, pripravljeno na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov 

Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, ki je bila v naš pravni red prenešena z  

Zakonom o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji 

uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (MKKUES). 
174 Gre za naslednje okvirne sklepe Sveta: 2000/383/PNZ o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v 

zvezi z uvedbo eura; 2001/413/PNZ o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi; 

2001/500/PNZ o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem; 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu; 2003/568/PNZ o boju proti korupciji 

v zasebnem sektorju; 2004/757/PNZ o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju 

nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in 2008/841/PNZ o boju proti organiziranemu kriminalu. 
175 Med kaznivimi dejanji so najprej našteta naslednja kazniva dejanja: korupcija v zasebnem sektorju, korupcijo uradnikov 

institucij Unije oz. držav članic, povzročitev ali napeljevanje sodelovanja otroka v pornografski predstavi in nezakonito poseganje 

v informacijski sistem. Nato pa so z generalno klavzulo zajeta še vsa kazniva dejanja, ki za najvišjo zaporno kazen predpisujejo 

vsaj štiri leta. 
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brezplačno ali v zameno za znesek, ki je bistveno nižji od tržne vrednosti. Določba pa ne posega v pravice 

tretjih oseb, ki so ravnale v dobri veri. Slednje implementira prvi odstavek 30. člena ZOPNI, ki določa, da 

odvzem premoženja nezakonitega izvora lastniku ne vpliva na pravice, ki jih imajo na tem premoženju 

tretje osebe, razen če so v času pridobitve teh pravic vedele ali bi bile mogle vedeti, da je bilo premoženje 

pridobljeno nezakonito. 

Začasno zavarovanje je urejeno v sedmem členu direktive in države članice zavezuje za sprejem ukrepov, 

ki omogočijo začasno zavarovanje zaradi morebitnega poznejšega odvzema. Ukrep se nanaša tudi na 

premoženje v posesti tretje osebe iz šestega člena direktive. Določba je implementirana v 20. členu ZOPNI, 

ki določa, da sodišče na predlog državnega tožilca ob izpolnjevanju pogojev odredi začasno zavarovanje 

odvzem premoženja nezakonitega izvora. 

Zaščitni ukrepi so urejeni v osmem členu direktive in zahtevajo temeljne procesne garancije med katere 

spada, pravica do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, čim prejšnje obveščanje osebe na 

katere se nanaša sklep o začasnem zavarovanju po izvršbi in sklep o odvzemu, obrazloženost omenjenih 

sklepov, omejen čas trajanja začasnega zavarovanja, možnost izpodbijanja sklepa pred sodiščem, vračanje 

začasno zavarovanega, a kasneje ne odvzetega premoženja, pravica do odvetnika in obveščenost o tej 

pravici, dejansko možnost izpodbijanja okoliščin v postopku razširjenega odvzema, možnost tretjih oseb, 

da zahtevajo lastništvo v primerih odvzema premoženja ter skrb za zagotavljanje učinkovito uveljavljanje 

odškodninskega zahtevek žrtvam storjenega kaznivega dejanja. 

Dejanski odvzem in izvršbo določa deveti člen direktive in s tem od držav članic zahteva sprejetje ukrepov 

za identifikacijo in izsleditev premoženja, ki naj bi se začasno zavarovalo in odvzelo. 

Upravljanje začasno zavarovanega in odvzetega premoženja določa deseti člen direktive, ki od držav članic 

zahteva vzpostavitev centralnih uradov za ustrezno upravljanje začasno zavarovanega premoženja z 

možnostjo njegove prodaje ali prenosa. Določba je implementirana v 37. členu ZOPNI, ki za hrambo in 

upravljanje z začasno zavarovanim, začasno odvzetim in odvzetim premoženjem nezakonitega izvora 

določa naslednje organe: 1) Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije za lastniške 

vrednostne papirje po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov in deležev v gospodarskih družbah; 2) 

Ministerstvo za finance za drugo finančno premoženje; 3) Finančna uprava Republike Slovenije za 

premičnine; 4) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za kmetijska zemljišča, kmetije in 

gozdove in 5) Stanovanjski sklad Republike Slovenije za druge nepremičnine. 
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Nazadnje direktiva v enajstem členu nalaga državam članicam zbiranje in vzdrževanje statističnih podatkov 

organov, ki se nato vsako leto pošljejo Komisiji. Podatki med drugim vključujejo število izvršenih sklepov 

in ocenjeno vrednost zavarovanega premoženja. Določba je implementirana v 37. členu ZOPNI. 

4.6.3. Sklep Sveta2007/845/PNZ 

Sklep Sveta 2007/845/PNZ ureja sodelovanje med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na 

področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega 

premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji. Njegov namen je bil, da vsaka država članica ustanovi ali 

imenuje nacionalni urad za odvzem premoženjske koristi, ki je pristojen za lažje sledenje in identifikacijo 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in drugega premoženja, povezanega s kaznivimi 

dejanji, ki sta lahko predmet sklepa o zamrznitvi ali zasegu ali o zaplembi s strani pristojnega pravosodnega 

organa, v teku kazenskega ali – kolikor je to možno v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice 

– civilnega postopka. Cilj takšnih uradov je medsebojno sodelovanje z namenom izmenjave informacij in 

najboljših praks. 

Slovenija tega pravnega akta ni implementirala. 

4.6.4. Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ 

Okvirni sklep 2006/783/PNZ ureja medsebojno priznavanje odredb o zaplembi je med sklepi sprejetih na 

tem področju eden najpomembnejših. Njegov namen je bil določiti pravila, na podlagi katerih država 

članica na svojem ozemlju priznava in izvršuje odredbe o zaplembi, ki jih je izdalo sodišče druge države 

članice, pristojno za kazenske zadeve. 

Slovenija tega pravnega akta ni implementirala. 

4.6.5. Okvirni sklep Sveta2003/577/PNZ 

Okvirni sklep 2003/577/PNZ ureja izvrševanje sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji 

je določil pravila, s katerimi bo država članica na svojem ozemlju priznala in izvršila sklep o zasegu, ki ga 

je izdal pravosodni organ druge države članice v okviru kazenskih postopkov. 

Slovenija tega pravnega akta ni implementirala. 
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5. PRIMERJAVA OBVEZNOSTI GLEDE ODVZEMA, KI 

ZAVEZUJEJO REPUBLIKO SLOVENIJO 
 

5.1. Dolžnost odvzema protipravne premoženjske koristi  

 

Dolžnost odvzema protipravne premoženske koristi določa več mednarodnih pravnih aktov, najbolj 

podrobno pa to področje urejata Palermska in Varšavska konvencija. Palermska in Varšavska konvencija 

določata obveznost države po vzpostavitvi mehanizma za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivimi dejanji, ali premoženja, katerega vrednost ustreza taki koristi,176 kar vključuje tudi vse donose 

takšne koristi177, zelo podobno. Države morajo zato zagotoviti, da transformacija premoženja v drugo 

obliko ne vpliva na možnost odvzema premoženja.178 Tudi v primeru mešanja zakonito in nezakonito 

pridobljenih sredstev mora država poskrbeti za odvzem premoženja do ocenjene vrednosti nezakonito 

pridobljenih sredstev.179 

Čeprav imata konvenciji podobno zasnovo pri definiranju obsega premoženjske koristi oz. premoženja, ki 

se odvzame, je Varšavska konvencija pri tem precej bolj natančna. Premoženjska korist po Varšavski 

konvenciji tako pomeni vsako gospodarsko korist, ki neposredno ali posredno izvira iz kaznivih dejanj ali 

je pridobljena s kaznivimi dejanji.180 To predstavlja katerokoli vrsto premoženja tako materialnega kot 

nematerialnega, tako premičnega kot nepremičnega, vključno s pravnimi dokumenti in listinami, ki 

dokazujejo pravico do takšnega premoženja.181 V skladu s to konvencijo je potrebno vzeti tudi dohodek ali 

druge koristi, ki izhajajo bodisi iz premoženjske koristi kaznivega dejanja, bodisi iz premoženja, v katero 

se je pretvorila ali spremenila premoženjska korist iz kaznivih dejanj, bodisi iz premoženja, s katerim se je 

ta premoženjska korist kaznivega dejanja pomešala, vendar spet samo do ocenjene vrednosti premoženjske 

koristi pridobljene s kaznivim dejanjem, na enak način in v enakem obsegu kot za premoženjsko korist.182 

                                                           

176 A točka prvega odstavka 12. člena Palermske konvencije ter prvi odstavek tretjega člena Vašavske konvencije. 
177 Peti odstavek 12. člena Palermske konvencije ter c točka petega člena Varšavske konvencije. 
178 Tretji odstavek 12. člena Palermske konvencije ter a točka petega člena Varšavske konvencije. 
179 Četrti odstavek 12. člena Palermske konvencije ter b točka petega člena Varšavske konvencije.  
180 A točka prvega člena Varšavske konvencije. 
181 B točka prvega člena Varšavske konvencije. 
182 C točka petega člena Varšavske konvencije. 
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Medtem ko Palermska konvencija določa, države pri odvzemu ne smejo posegati v pravice dobrovernih 

tretjih oseb,183 na drugi strani Varšavska konvencija zahteva, da država zagotovi učinkovita pravna sredstva 

vsem zainteresiranim osebam v zvezi z odvzemom in zamrznitvijo sredstev.184  

Odvzem premoženjske koristi ureja tudi 31. člen UNCAC konvencije, določbe pa so po vsebini enake kot 

v Palermski in Varšavski konvenciji. 

5.2. Zamrznitev in zaseg protipravne premoženjske koristi  

 

Tako Palermska, kot tudi Varšavska konvencija, vzpostavljata obveznost zamrznitve ali zasega sredstev, ki 

se lahko odvzamejo,185 vendar pa te obveznosti nobena konvencija ne konkretizira, zaradi česar je način 

izpolnitve prepuščen državam pogodbenicam. Varšavska konvencija obveznosti dodaja zgolj to, da je 

glavni namen zamrzrnitve in zasega, da se omogoči kasnejši odvzem.186 Slednja poleg tega določa tudi 

obveznost zagotovitve učinkovitih pravnih sredstev vsem zainteresiranim osebam v zvezi z zamrznitvijo in 

zasegom premoženjske koristi.187 

UNCAC konvencija ureja zamrznitev in zaseg premoženjske koristi natančneje kot prejšnji dve konvenciji. 

Država mora sprejeti ukrepe za prepoznavo, odkrivanje, zamrznitev ali zaseg premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivimi dejanji, določenimi v skladu s to konvencijo, ali premoženja, katerega vrednost 

ustreza vrednosti te premoženjske koristi ter premoženja, opreme ali drugih predmetov, ki se uporabljajo 

ali so namenjena za kazniva dejanja, določena v skladu s to konvencijo.188 Vsi ti ukrepi veljajo tudi za 

premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, ki je bila v celoti ali delno preoblikovana ali 

zamenjana v drugo premoženje.189  

5.3. Upravljanje z odvzeto ali zaseženo protipravno premoženjsko koristjo  

 

Niti Palermska niti Varšavska konvencija ne določata nobenih konkretnih obveznosti na področju 

upravljanja z odvzetim ali zaseženim premoženjem. V skladu s Palermsko konvencijo lahko države prosto 

                                                           

183 Osmi odstavek 12. člena Palermske konvencije. 
184 Osmi člen Varšavske konvencije. 
185 Drugi odstavek 12. člena Palermske konvencije ter četrti člen Varšavske konvencije. 
186 Četrti člen Varšavske konvencije. 
187 Osmi člen Varšavske konvencije. 
188 2. odstavek 31. člena UNCAC 
189 4. odstavek 31. člena UNCAC 
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razpolagajo z odvzeto protipravno pridobljeno koristjo v skladu s svojim notranjim pravom.190 Varšavska 

konvencija določa strožji standard ustreznega upravljanja tega premoženja, za uresničitev katerega države 

pogodbenice same določajo potrebne ukrepe.191 V komentarju členov konvencije avtorji navajajo, da ta 

standard pomeni ustrezno upravljanje in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Kljub temu pa, kot navajajo 

slednji, je presoja ustreznosti ukrepov še vedno na državah pogodbenicah, ki same zase presodijo, kaj 

predstavlja ustrezno upravljanje.192  

Tudi UNCAC konvencija ne ureja načina upravljanja z odvzeto ali zaseženo premoženjsko koristjo, omenja 

le, da je potrebno urediti upravljanje pristojnih organov z zamrznjenim, zaseženim ali odvzetim 

premoženjem.193 

5.4. Postopek glede odvzema protipravne premoženjske koristi 

 

Poleg samega odvzema premoženjske koristi pa mora država uvesti ukrepe za hitro prepoznanje, izsleditev, 

zamrznitev ali zaseg premoženja, ki se lahko odvzame.194  

Države morajo po Palermski konvenciji vzpostaviti zakonodajno ureditev, ki omogoča učinkovit boj zoper 

korupcijo, kamor uvršča tudi t. i. posebne preiskovalne metode, kot so nadzorovana pošiljka ter elektronske 

in druge oblike nadzora ter tajne operacije.195 Enak namen imata tudi obveznosti zagotovitve učinkovite 

zaščite prič ter njihovih bližnjih v kazenskih postopkih pred morebitnim maščevanjem ali zastraševanjem 

storilcev kaznivih dejanj organiziranega kriminala196 ter obveznost sprejema ukrepov za spodbuditev oseb, 

ki sodelujejo ali so sodelovale v organiziranih kriminalnih združbah k dajanju relevantnih informacij oz. 

nudenju drugačne pomoči v zvezi s pregonom.197  

V primerjavi s Palermsko konvencijo vsebuje Varšavska konvencija številnejše in konkretnejše obveznosti 

na področju preiskovalnih dejanj. Država mora določiti pravico, da sodišče ali drug pristojni organ zahteva, 

da oseba da na razpolago bančne, finančne ali poslovne evidence ali zaseže takšne evidence z namenom 

                                                           

190 Prvi odstavek 14. člena Palermske konvencije. 
191 Šesti člen Varšavske konvencije. 
192 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the 

Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, str. 13. 
193 3. odstavek 31. člena UNCAC 
194 Četrti člen Varšavske konvencije ter drugi odstavek 12. člena Palermske konvencije. 
195 Prvi odstavek 20. člena Palermske konvencije. 
196 Prvi odstavek 24. člena Palermske konvencije. 
197 Prvi odstavek 26. člena Palermske konvencije. 
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odvzema ali zamrznitve premoženjske koristi iz kaznivega dejanja. Poleg te določbe, ki določa splošno 

obveznost države, mora država v skladu z drugim odstavkom 7. člena Varšavske konvencije sprejeti tudi 

podlago za ostale ukrepe: določitev imetništva bančnih računov s strani določene pravne ali fizične osebe 

v katerikoli banki na njenem ozemlju ter pridobitev vseh podrobnosti o ugotovljenih računih; pridobitev 

podatkov o določenih bančnih računih in bančnih transakcijah, izvedenih v določenem obdobju prek enega 

ali več določenih računov, vključno s podatki o vseh računih pošiljatelja ali prejemnika sredstev; 

spremljanje vseh bančnih transakcij v določenem obdobju, ki se izvajajo prek enega ali več ugotovljenih 

računov in zagotovitev, da banke svoji stranki ali tretjim osebam ne razkrijejo, da so bili podatki zahtevani 

ali da se opravlja preiskava. Poleg teh metod preiskovanja pa morajo države pogodbenice preučiti možnost 

sprejetja ukrepov, kot so opazovanje, prestrezanje telekomunikacij, dostop do računalniških sistemov in 

nalog za izdelavo posebnih listin, ki bi olajšali prepoznavanje premoženjske koristi iz kaznivega dejanja, 

njeno sledenje ter zbiranje dokazov.198 

Tako Palermska kot tudi Varšavska konvencija določata, da bančna tajnost ne sme biti razlog za zavrnitev 

posredovanja podatkov na podlagi zahteve sodišča oz. drugega pristojnega organa za namen odvzema 

protipravno pridobljene premoženjske koristi.199 Deloma pa se razlikujeta v dojemanju dokaznega bremena 

pri dokazovanju (ne)zakonitosti premoženja. Po Palermski konvenciji imajo države možnost, da obrnejo 

dokazno breme, tako da mora storilec kaznivega dejanja dokazati zakonitost izvora svojega premoženja,200 

medtem ko po Varšavski konvenciji država mora obrniti dokazno breme, če gre za odvzem v zvezi s težjim 

kaznivem dejanjem ali dejanji, ki jih opredeljuje nacionalna zakonodaja,201 kar pa ne velja za Slovenijo, saj 

je na ta člen Varšavske konvencije podala pridržek.202 

V kontekstu odkrivanja premoženjske koristi, ki je posledica korupcijskih kaznivih dejanj, so pomembne 

tudi določbe konvencij, ki države zavezujejo k odkrivanju in preprečevanju pranja denarja. Na tem področju 

je vodilna Varšavska konvencija, saj Palermska konvencija poleg splošne obveznosti vzpostavitve 

predpisov in nadzora nad institucijami, ki so v posebni nevarnosti za pranje denarja203 vzpostavlja zgolj še 

posebno obveznost držav za vzpostavitev ukrepov za odkrivanje in spremljanje gotovine in ustreznih 

                                                           

198 Tretji odstavek sedmega člena Varšavske konvencije. 
199 Šesti odtavek 12. člena Palermske konvencije ter prvi odstavek sedmega člena Varšavske konvencije.. 
200 Sedmi odstavek 12. člena Palermske konvencije.  
201 Četrti odstavek tretjega člena Varšavske konvencije. 
202 Peti odstavek tretjega člena Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma.  
203 A točka prvega odstavka sedmega člena Palermske konvencije. 
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prenosljivih vrednostnih papirjev čez svoje meje z zaščitnimi ukrepi.204 Obe obveznosti vsebuje tudi 

Varšavska konvencija.205 

Na drugi strani Varšavska konvencija določa še več specifičnih obveznostih, ki jih mora država prenesti v 

svojo zakonodajo. V skladu z Varšavsko konvencijo mora država vzpostaviti tako imenovano finančno 

obveščevalno enoto, ki bo imela najpomembnejše pristojnosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja.206 

Tako mora ta organ imeti pravočasni neposredni ali posredni dostop do finančnih, upravnih in policijskih 

podatkov.207 Poleg tega pa mora država zagotoviti, da imajo osebe, v okviru katerih je velika nevarnost 

pranja denarja, možnost postavitve zahteve po ugotovitvi in preverbi identitete svojih strank, in kadar je to 

mogoče, njihovih dejanskih lastnikov ter izvajanja skrbnega pregleda poslovnega sodelovanja.208 Poleg tega 

vzpostavlja obveznost države, da za osebe, v okviru katerih je velika nevarnost pranja denarja, določi 

obveznost sporočanja suma pranja denarja209 ter sprejema pomožnih ukrepov.210 Nad temi posebej 

tveganimi osebami se mora zagotoviti tudi učinkovit sistem kontrole in nadzora.211 Konvencija vzpostavlja 

obveznost ne posredovanja dejstva sumljivosti transakcije osebam vpletenim v sami transakciji212 ter 

obveznost zagotovitve možnosti organa po začasni ustavitvi ali odreku soglasja za transakcijo, ki je sporna, 

ne glede na to v okviru katere osebe bi se to izvedlo.213  

UNCAC konvencija določa ukrepe v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem prenosov premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Države morajo po 52. členu sprejeti potrebne ukrepe, ki se 

nanašajo na ravnanje finančnih ustanov, pod njihovo jurisdikcijo. Finančnim ustanovam je s temi ukrepi 

naloženo, da preverijo identiteto strank in poostreno nadzirajo račune posameznikov s pomembnimi javnimi 

funkcijami, njihovih družinskih članov in tesnih sodelavcev. Finančne ustanove morajo določeno obdobje 

hraniti ustrezne evidence računov in transakcij teh oseb. Evidence bi naj vsebovale informacije o identiteti 

stranke. Vsaka država mora tudi sprejeti potrebne ukrepe, da prepreči ustanovitev bank, ki niso dejansko 

prisotne in niso povezane z zakonsko nadzorovano finančno skupino.  

                                                           

204 Drugi odstavek sedmega člena Palermske konvencije. 
205 A točka drugega odstavka 13. člena Varšavske konvencije ter tretji odstavek 13. člena Varšavske konvencije. 
206 Prvi odstavek 12. člena Varšavske konvencije. 
207 Drugi odstavek 12. člena Varšavske konvencije. 
208 i alineja a točke drugega odstavka 13. člena Varšavske konvencije. 
209 ii alineja a točke drugega odstavka 13. člena Varšavske konvencije. 
210 iii alineja a točke drugega odstavka 13. člena Varšavske konvencije. 
211 C točka 2. odstavka 13. člena Varšavske konvencije. 
212 B točka 2. odstavka 13. člena Varšavske konvencije. 
213 14. člen Varšavske konvencije. 
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Države pogodbenice pa morajo po 58. členu UNCAC medsebojno sodelovati pri preprečevanju prenosa 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji po tej konvenciji in boju proti njemu, ter pri krepitvi 

načinov in sredstev za povračilo take premoženjske koristi. V ta namen ta člen države tudi poziva, da 

preučijo možnost za ustanovitev finančne obveščevalne enote, pristojne za prejemanje, analiziranje in 

pošiljanje poročil pristojnim organom o sumljivih finančnih transakcijah, a gre zgolj za priporočilo in ne za 

pravno zavezujočo obveznost. 

5.5. Mednarodno sodelovanje glede odvzema premoženjske koristi po različnih 

konvencijah  
 

5.5.1. Mednarodno sodelovanje po UNCAC Konvenciji 

54. člen Konvencije določa ukrepe v zvezi z načinom vračanja premoženja na podlagi mednarodnega 

sodelovanja pri odvzemu. Vsaka država mora v skladu s tem členom sprejeti potrebne ukrepe, da svojim 

pristojnim organom omogoči izvršitev odločbe o odvzemu, ki jo izda sodišče druge države pogodbenice in 

da tem organom omogoči odreditev odvzema premoženja tujega izvora pri odločanju o kaznivem dejanju 

pranja denarja ali drugem kaznivem dejanju iz njene pristojnosti ali z drugimi postopki po njenem 

notranjem pravu. Poleg tega morajo države pristojnim organom omogočiti zamrznitev ali zaseg premoženja 

na podlagi odločbe o zamrznitvi ali zasegu, ki jo izda sodišče ali pristojni organ države pogodbenice 

prosilke. 

Po 55. členu mora država pogodbenica, ki je od druge države pogodbenice prejela zaprosilo za odvzem 

premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem, zaprosilo predložiti svojim pristojnim organom za 

izdajo odločbe o odvzemu in tako odločbo, če se izda, tudi izvršiti. Na podlagi zaprosila zaprošena država 

ugotovi, izsledi in zamrzne ali zaseže premoženjsko korist pridobljeno s kaznivim dejanjem. Odvzem te 

premoženjske koristi pa lahko odredi tudi država prosilka sama. Če se država pogodbenica odloči, da bo 

sprejetje ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena pogojevala z obstojem ustrezne mednarodne 

pogodbe, se ta konvencija šteje za potrebno in zadostno pogodbeno podlago. Glede na to, da je izvajanje 

teh postopkov drago in zapleteno, sedmi odstavek določa možnost zavrnitve sodelovanja, v kolikor gre za 

premoženje majhne vrednosti ali če zaprošena država pogodbenica ne prejme zadovoljivih dokazov 

pravočasno. 

5.5.2. Mednarodno sodelovanje po Palermski konvenciji  

Država pogodbenica, ki od druge države pogodbenice, pristojne za kaznivo dejanje po te konvenciji, prejme 

zaprosilo za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ki se nahaja na njenem 
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ozemlju, ima dolžnost, da bodisi preda zaprosilo pristojnemu organu, ki izda odredbo in jo izvrši, bodisi 

preda odredbo proseče države neposredno v izvršitev.214 To zajema tudi ukrepe za identifikacijo, odkrivanje 

in zamrznitev ali zaseg premoženjske koristi.215 Države imajo le obveznost, da ko ukrepajo na podlagi 

zaprosila druge države, prednoststno obravnavajo zahteve za vrnitev sredstev proseči državi, da lahko ta da 

odškodnino žrtvam kaznivega dejanja ali vrne premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, ali 

premoženje njegovim zakonitim lastnikom.216 

Palermska konvencija določa, da si države pogodbenice zagotavljajo medsebojno pravno pomoč pri 

preiskavah, kazenskem pregonu in sodnih postopkih, namen katerega so tudi preiskava, zaseg ali 

zamrznitev ter identifikacija ali odkrivanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.217 

Takšne pomoči države ne morejo zavrniti z razlogom bančne tajnosti,218 lahko pa jo zavrnejo če ne obstaja 

identiteta norme.219 Proseča država brez predhodnega soglasja zaprošene pogodbenice ne sme uporabiti 

informacij ali dokazov, ki jih je priskrbela zaprošena pogodbenica, za tiste preiskave, kazenski pregon ali 

sodne postopke, ki niso navedeni v zaprosilu.220 Zaprosilo se lahko zavrne zgolj iz razlogov, ki so našteti v 

enaindvajsetem odstavku 18. člena konvencije. Izvedba zaprosila za medsebojno pravno pomoč se pa lahko 

kljub temu odloži, če ovira potek preiskave, kazenskega pregona ali sodnega postopka.221 Zaprošena država 

se mora pred zavrnitvijo ali odlogom izvršitve zaprosila posvetovati s prosečo državo, v kakšni meri lahko 

izpolni zahteve, po katerih je bila zaprošena.222 

5.5.3. Mednarodno sodelovanje po Varšavski konvenciji 

Države pogodbenice morajo sprejeti ukrepe, ki omogočajo, da po zaprosilu druge države pogodbenice, 

odvzamejo določene dele premoženja, ki pomenijo premoženjsko korist in odvzamejo premoženjsko korist 

v obliki zahtevka za plačilo denarnega zneska, ki ustreza vrednosti premoženjske koristi ter pomagajo pri 

preiskavi ali izvedbi začasnih ukrepov.223 Država ne sme diskriminirati pri obravnavi ukrepov po zaprosilu 

ter ukrepov, ki jih odreja sama.224  

                                                           

214 Prvi odstavek 13. člena Palermske konvencije. 
215 Drugi odstavek 13. člena Palermske konvencije. 
216 Drugi odstavek 14. člena Palermske konvencije.  
217 (c) in (g) točka tretjega odstavka 18. člena Palermske konvencije. 
218 Osmi odstavek 18. člena Palermske konvencije. 
219 Deveti odstavek 18. člena Palermske konvencije. 
220 19. odstavek 18. člena Palermske konvencije. 
221 25. odstavek 18. člena Palermske konvencije. 
222 26. odstavek 18. člena Palermske konvencije. 
223 Drugi odstavek 15. člena Varšavske konvencije. 
224 Četrti odstavek 15. člena Varšavske konvencije. 
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Varšavska konvencija v primeru preiskave določa splošno dolžnost držav po medsebojni pomoči, ki zajema 

vsak ukrep, da se priskrbi in zagotovi dokaz o obstoju, kraju ali gibanju, naravi, pravnem položaju ali 

vrednosti odvzemljivega premoženja in premoženjske koristi.225 Hkrati pa vpeljuje tudi posebne ukrepe 

zaprosila za podatke o bančnih računih,226 o bančnih transakcijah227 ter zaprosila za spremljanje bančnih 

transakcij.228  

Poleg dolžnosti pomoči pri preiskavi pa mora država pogodbenica po zaprosilu druge države pogodbenice 

uvesti potrebne začasne ukrepe kot je zamrznitev ali zaseg229 ali opraviti odvzem. Ko država izvede začasne 

ukrepe, mora proseči državi nemudoma in na lastno iniciativo posredovati vse relevantne podatke, ki bi 

lahko postavili pod vprašaj začasne ukrepe ali bi spremenili njihov obseg, medtem ko slednja nemudoma 

zagotovi vse dodatne podatke, ki jih zahteva zaprošena država in ki so potrebni za izvajanje ukrepov.230 

Preden takšne ukrepe zaprošena država ukine, mora dati proseči državi možnost, da zagovarja njihovo 

nujnost.231  

Odvzem po zaprosilu se lahko opravi na dva načina, bodisi z neposredno izvršitvijo odredbe sodišča proseče 

države, bodisi s predajo zaprosila svojim pristojnim organom zaradi pridobitve odredbe za odvzem, ki jo 

potem tudi izvrši.232 Katera izmed možnosti se bo uporabila, je odvisno od zakonodaje zaprošene države.233 

Slednja je vezana le na ugotovitve o dejstvih, če so navedene v obsodbi ali sodni odločbi pogodbenice 

prosilke, ali če se taka obsodba ali sodna odločba v osnovi nanje opira.234 V zaprosilu lahko proseča država 

postavi zahtevek plačila denarnega zneska v vrednosti premoženjske koristi pridobljene s kaznivim 

dejanjem, če ima storilec na območju zaprošene države sredstva, iz katerih se lahko zahtevek poplača.235 Z 

odvzetim premoženjem zaprošena država razpolaga svobodno v skladu s svojo zakonodajo.236 Prednostno 

                                                           

225 16. člen Varšavske konvencije. 
226 Prvi odstavek 17. člena Varšavske konvencije: Gre za zaprosilo o podatkih, ali oseba, ki je v preiskavi zaradi kaznivega dejanja, 

ima ali upravlja enega ali več računov katere koli vrste v banki na njenem ozemlju, in v tem primeru pridobi vse podatke o 

ugotovljenih računih.  
227 Prvi odstavek 18. člena Varšavske konvencije: Gre za zaprosilo za podatke o določenih bančnih računih in bančnih transakcijah, 

izvedenih v določenem obdobju prek enega ali več računov, vključno s podatki o vseh računih pošljatelja ali prejemnika.  
228 Prvi odstavek 19. člena Varšavske konvencije: Gre za zaprosilo za spremljanje bančnih transakcij v določenem obdobju, ki se 

izvajajo prek enega ali več računov, in za sporočitev ugotovitve proseči državi. 
229Prvi odstavek 21. Člena Varšavske konvencije: S tem država prepreči kakršne koli posle s premoženjem, njegov prenos ali 

razpolaganje s premoženjem, ki bi pozneje lahko bilo predmet zaprosila za odvzem ali bi lahko omogočilo ugoditev takemu 

zaprosilu. 
230 Prvi odstavek 22. člena Varšavske konvencije. 
231 Drugi odstavek 22. člena Varšavske konvencije. 
232 Prvi odstavek 23. člena Varšavske konvencije. 
233 Prvi odstavek 24. člena Varšavske konvencije. 
234 Drugi odstavek 24. člena Varšavske konvencije. 
235 Tretji odstavek 23. člena Varšavske konvencije. 
236 Prvi odstavek 25. člena Varšavske konvencije. 
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obravnavajo zgolj vrnitev odvzetega premoženja proseči državi, tako da lahko izplača odškodnino žrtvam 

kaznivih dejanj ali vrne tako premoženje zakonitim lastnikom.237 Vedno pa lahko pogodbenice sklepajo 

medsebojne sporazume glede delitve takšnega premoženja.238 

Država lahko iz taksativno naštetih razlogov, navedenih v konvenciji, zavrne zaprosilo,239 ali pa njegovo 

izvršitev odloži, ker bi to škodovalo preiskavi ali postopkom njenih organov,240 vendar pa mora vedno 

preden zavrne ali odloži izvršitev preučiti možnosti delne ali pogojne ugoditve zaprosilu.241 

5.5.4. Mednarodno sodelovanje po Konvencijah Sveta Evrope 

Konvencije Sveta Evrope določajo obveznost mednarodnega sodelovanja. To tematiko konvencije 

naslavljajo relativno podrobno. Kazenskopravna konvencija v IV. poglavju najrej določa, da morajo države 

pogodbenice med seboj sodelovati v največji možni meri.242 V nadaljevanju konvencija vsebuje določbe o 

medsebojni pomoči ter ureja izročitve med državami pogodbenicami.243 

5.6. Vrnitev premoženja   

 

Peto poglavje UNCAC ureja vrnitev premoženja. Uskladitev legitimnih interesov držav po izterjavi 

nezakonitih sredstev s sprejetjem potrebnih pravnih in postopkovnih jamstev literatura označuje za velik 

uspeh na poti do zmanjševanja korupcije in predstavlja enega glavnih razlogov za veliko število pogodbenic 

konvencije. Prav ureditev vrnitve premoženja je bilo namreč do sprejetja Konvencije v številnih državah, 

predvsem pa v državah v razvoju, kjer je korupcija intenzivnejša kot drugje, pogosto pomanjkljivo 

urejeno.244  

Vrnitev premoženja po tej Konvenciji šteje za temeljno načelo.245 Določbe o tem predstavljajo okvir, tako 

v civilnem kot kazenskem pravu, za sledenje, zamrznitev, zaseg in vrnitev premoženja, pridobljenega s 

koruptivno dejavnostjo. Konvencija lahko v tem delu služi tudi kot pravna podlaga, v kolikor ni na voljo 

nobene druge pravne ureditve.246  

                                                           

237 Drugi odstavek 25. člena Varšavske konvencije. 
238 Tretji odstavek 25. člena Varšavske konvencije. 
239 28. člen Varšavske konvencije.  
240 29. člen Varšavske konvencije. 
241 30. člen Varšavske konvencije. 
242 25. člen Kazenskopravne Konvencije. 
243 26. in 27. člen Kazenskopravne Konvencije. 
244 U4 Anti-Corruption Resource Centre, UNCAC in a nutshell, september 2010 (posodobljeno maja 2017), str. 2. 
245 51. člen UNCAC. 
246 UNODC, Convention highlights, URL: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention-highlights.html. 
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Glede na to, da je izterjava sredstev, ki so bila prenesena in prikrita, izjemno drag, zapleten in pogosto 

neuspešen proces, to poglavje v ta namen vključuje tudi ukrepe za preprečevanje nezakonitih prenosov in 

možnost uvedbe evidenc, ki bi se lahko uporabile pri izsleditvi teh prenosov.  

Bistveno za vrnitev premoženja je torej, da se s pomočjo mednarodnega sodelovanja izsledi, zamrzne in 

odvzame nezakonito pridobljena sredstva ter se jih vrne v državo izvora.  

V skladu s 53. členom Konvencije, morajo države sprejeti ukrepe za neposredno vrnitev premoženja. Vsaka 

država mora drugi državi pogodbenici omogočiti začetek pravdnega postopka na njenih sodiščih zaradi 

ugotavljanja pravice do premoženja ali lastništva premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, 

določenim v skladu s to Konvencijo. Države morajo poleg tega svojim sodiščem omogočiti, da storilcem 

kaznivih dejanj določenih v Konvenciji, naložijo plačilo nadomestila ali odškodnine drugi državi 

pogodbenici, ki ji je bila s takim kaznivim dejanjem povzročena škoda, prav tako pa jim omogočiti, da pri 

odločanju o odvzemu priznajo drugo državo pogodbenico za zakonito lastnico spornega premoženja. 

Določbe 57. člena urejajo vrnitev premoženja in razpolaganje z njim. Država z odvzetim premoženjem 

razpolaga, kar vključuje tudi vrnitev njenim prejšnjim zakonitim lastnikom, pristojnim organom pa mora 

omogočiti, da na zahtevo druge države pogodbenice v vrnejo odvzeto premoženje ob upoštevanju pravice 

tretjih dobrovernih oseb. Če javni uslužbenci poneverijo ali operejo javna sredstva in je jasno, da so ta 

sredstva v lasti države izvora, ji morajo biti vrnjena. Kadar pa gre za premoženje, ki je javnemu uslužbencu 

prostovoljno dano in gre pri tem za korupcijo, pa ni nujno, da je država izvora s tem neposredno 

oškodovana. V tem primeru mora biti denar vrnjen državi prosilki, če ta uspešno dokaže svoje prejšnje 

lastništvo, ali pa če zaprošena država kot podlago za vračilo prizna nastalo škodo. Če ne gre za nobenega 

od navedenih primerov, imajo države pogodbenice možnost, da premoženje vrnejo državi prosilki, 

prejšnjim zakonitim lastnikom ali pa se premoženje porabi za povrnitev škode oškodovancem zaradi 

kaznivega dejanja. 
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6. IMPLEMENTACIJA MEDNARODNO PRAVNIH OBVEZNOSTI 

GLEDE ODVZEMA V SLOVENSKI ZAKONODAJI 
 

6.1. Kazenskopravni sistem 

6.1.1. Dolžnost odvzema protipravne premoženjske koristi 

Najpomembnejši mednarodni pogodbi, ki najbolj podrobno določata vzpostavitev kazenskopravnega 

sistema odvzema premoženjske koristi, sta Palermska in Varšavska konvencija. Za njuno implementacijo 

najbolj relevanten pravni vir je tako KZ-1, ki vzpostavlja odvzem premoženjske koristi v kazenskem 

postopku, ki izhaja iz kaznivega dejanja, medtem ko ZOPNI ureja postopek odvzema v civilnem postopku. 

Varšavska konvencija neposredno,247 medtem ko Palermska zgolj posredno248 določata obveznost odvzema 

premoženjske koristi v postopku v zvezi s kaznivim dejanjem, torej v kazenskem postopku, zaradi česar ne 

moremo reči, da sta konvenciji implementirani z ZOPNI, kar nakazuje tudi sam ZOPNI, saj v tretji točki 

prvega odstavka 10. člena, ki ureja prvi del postopka odvzema (finančna preiskava), izključuje premoženje, 

ki predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega, med katera 

spadajo tudi korupcijska kazniva dejanja.249  

KZ-1 ureja odvzem premoženjske koristi v sedmem poglavju splošnega dela. Ta določa, da se prejemniku 

koristi odvzamejo denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila pridobljena s kaznivim 

dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki ustreza 

premoženjski koristi.250 Če tudi slednje ni možno, se mu lahko naloži zgolj plačilo denarnega zneska v 

višini premoženjske koristi.251 Premoženjska korist oz. premoženje se lahko odvzame tudi osebi, na katere 

sta bila prenesena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli 

vedeti, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.252 S tem standardom slovenska 

zakonodaja varuje dobroverne tretje osebe. Če sta bila premoženjska korist oz. premoženje prenesena na 

bližnje sorodnike storilca kaznivega dejanja,253 se ta premoženjska korist oz. premoženje odvzame, razen 

                                                           

247 Glej definicijo odvzema v d točki prvega člena Varšavske konvencije. 
248 To izhaja iz konvencije kot celote, ki kot predpostavko za odvzem premoženja postavlja, da je oseba ugotovljena kot storilka 

kaznivega dejanja. Glej npr. sedmi odstavek 12. člena Palermske konvencije. 
249 10. točka četrtega člena ZOPNI. 
250 Prvi odstavek 75. člena KZ-1. 
251 Drugi odstavek 75. člena KZ-1. 
252 Tretji odstavek 75. člena KZ-1. 
253 V skladu s 224. členom KZ-1 so bližnji sorodniki naslednje osebe: zakonec, oseba, s katero živi storilec v zunajzakonski 

skupnosti, partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, sorodnik v ravni vrsti, krvni sorodnik v stranski vrsti do vštetega 
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če te osebe ne dokažajo, da so zanj plačale dejansko vrednost.254 Vzameta se tudi pravni osebi, če ju je ta 

pridobila bodisi s kaznivim dejanjem, bodisi je bila prenesena nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza 

dejanski vrednosti.255 V primeru, ko je premoženjska korist prenesena na pravno osebo, ki je v večinski 

lasti storilca ali njegovih bližnjih sorodnikov ali imajo te v njej pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor 

se domneva, da plačilo zanjo ne ustreza dejanski vrednosti (domneva brezplačnosti).256  

75. člen KZ-1 resda implementira a točko prvega odstavka 12. člena Palermske konvencije ter prvi odstavek 

tretjega člena Vašavske konvencije, vendar pa ne ureja, kot tudi ne ostala slovenska pravna ureditev, obsega 

premoženjske koristi, ki se mora odvzeti. Kot nalagata konvenciji, mora namreč država zagotoviti, da se 

odvzamejo donosi premoženjske koristi257 ter da transformacija ter mešanje zakonitega in nezakonitega 

premoženja ne bo vplivalo na odvzem. Slednje je sicer omogočeno v okviru drugega odstavka 75. člena 

KZ-1, ki določa možnost odvzema v obliki plačila denarnega zneska, vendar pa to ni zadostno, saj to ni 

nikakršno zagotovilo, da transformacija premoženja ne bo vplivala na odvzem. Prav tako pa v KZ-1 niso 

implementirane dodatne zahteve Varšavske konvencije po vrstah premoženja, ki se lahko odvzame.258  

Dodatno, Varšavska konvencija določa obveznost učinkovitega pravnega sredstva zainteresiranim osebam 

zoper odvzem premoženjske koristi. Redno pravno sredstvo, tj. Pritožbo, daje posamezniku peta točka 372. 

člena ZKP. Takšne pravice nima zgolj obdolženec kaznivega dejanja v zvezi s katerim se odvzame 

premoženjska korist, ampak v skladu s 367. členom ZKP tudi oseba, ki ji je takšna korist odvzeta. Glede 

odločitve sodišča o odvzemu pa je možno tudi izredno pravno sredstvo zahteve za varstvo zakonitosti.259 

Vendar pa ima to pravico samo oseba, ki ji je vzeta premoženjska korist in je hkrati tudi storilec kaznivega 

dejanja, nima je pa tudi druga oseba, ki bi ji bila premoženjska korist odvzeta.260 Drugače kot to velja za 

zahtevo za varstvo zakonitosti, ima vsak, ki mu je bilo odvzeto premoženje, možnost sprožiti ustavno 

pritožbo pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, saj sodišče z odvzemom premoženjske koristi oz. 

premoženja posega v posameznikovo pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave Republike 

Slovenije.261  

                                                           

tretjega kolena, sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec in druge osebe, s katerimi 

živi storilec v skupnem gospodinjstvu. 
254 Četrti odstavek 75. člena KZ-1. 
255 77. člen KZ-1. 
256 77.c člen. 
257 To pravilo pa je za razliko od slovenskega zakonodajalca vpeljala sodna praksa. Glej Sodba I Ips 438/2006. 
258 Tako materialno kot nematerialno, tako premično kot nepremično in kot tudi pravne dokumente in listine, ki dokazujejo pravico 

do takšnega premoženja. 
259 Prvi odstavek 420. člena ZKP. 
260 Prvi odstavek 421. člena ZKP. 
261 Sodba ustavnega sodišča z opravilno številko Up-6/14-17. 
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Kot je bilo zgoraj že omenjeno, nobena konvencija ne zahteva, da je odvzem premoženjske koristi obvezen 

v vsakem primeru, vendar pa države lahko določijo, da je obvezen za določena kazniva dejanja. Slovenija 

je to naredila za kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 261. členu KZ-1, ki v četrtem odstavku določa, da 

se sprejeto nagrado, darilo in kakšno drugo korist vzame.  

V primeru korupcijskih kaznivih dejanj je poleg obveznega odvzema še nekaj posebnosti. Ponavadi velja, 

da se premoženjska korist odvzame z obsodilno sodbo. V primeru določenih kaznivih dejanj, med katerimi 

so tudi korupcijska kazniva dejanja, se premoženjska korist odvzame, če so v postopku dokazani tisti 

zakonski znaki, ki kažejo na to, da je bila korist dana ali sprejeta.262  

Določbe 31. člena UNCAC konvencije vsebujejo členi 74 do 77. b KZ-1, členi 498 do 503 ZKP ter 506. a. 

člen ZKP. Po 74. členu nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim 

dejanjem ali zaradi njega, korist pa se odvzame s sodno odločbo. 75. člen ureja način odvzema. Odvzamejo 

se denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali 

zaradi njega, če pa tega ni mogoče odvzeti, pa se odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski koristi. 

Lahko se odvzame tudi tistim, na katere je bila prenesena brezplačno ali za plačilo, če so vedeli ali bi bili 

mogli vedeti, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Ni pa, kot že prej omenjeno, 

navedeno, da se odvzame tudi premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, ki je v celoti ali delno 

preoblikovana ali zamenjana v drugo premoženje, kar določa Konvencija.263 Po 77. členu se lahko 

premoženjska korist odvzame tudi pravni osebi. Premoženje se po 498.a členu lahko odvzame tudi, če se 

kazenski postopek ne konča s sodbo in sicer ravno v primeru koruptivnih kaznivih dejanj.  

6.1.2. Zamrznitev in zaseg protipravne premoženjske koristi  

Zaseg in zamrznitev premoženjske koristi je slovenski zakonodajalec implementiral v 28. poglavju ZKP. 

Pri ureditvi je imel pretežno proste roke, saj mednarodne konvencije ne narekujejo specifičnih dejanj, ki jih 

mora ubrati država na tem področju. Tako lahko sodišče na predlog državnega tožilca odredi začasno 

zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Takšno zavarovanje pride v poštev, ko je možen 

odvzem premoženjske koristi, obstaja pa nevarnost, da bi obdolženec, sam ali preko drugih oseb, to korist 

uporabil za nadaljnjo kriminalno dejavnost ali da bi jo skril, odtujil, uničil ali kako drugače z njo razpolagal, 

tako, da bi onemogočil ali precej otežil njen odvzem po končanem kazenskem postopku.264 Lahko se odredi 

                                                           

262 Prvi odstavek 498.a člena ZKP. 
263 Četrti odstavek 31. člena UNCAC konvencije. 
264 Prvi odstavek 502. člena ZKP. 
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zoper obdolženca oziroma osumljenca, zoper prejemnika premoženjske koristi ali zoper druge osebe, na 

katere je bila prenesena, če se jim lahko odvzame po določbah KZ-1.265 

Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi je odrejen s sklepom, ki se izda brez izvedbe 

naroka, saj je za učinkovitost ukrepa nujno, da se izvede hitro ter brez vednosti imetnika premoženjske 

koristi, ki bi sicer lahko onemogočil odvzem premoženjske koristi. Ta pa lahko po izvršitvi ukrepa z 

ugovorom doseže, da se izvede narok.266  

Način izvršitve zavarovanja je odvisno od odločitve sodišča.267 Kot določa prvi odstavek 271. člena ZIZ268 

ima sodišče na voljo več možnosti, kako zavarovati zahtevek. Kako se bo izvedlo zavarovanje, je odvisno 

od lastnosti stvari, na kateri se bo odvzem zavaroval. Če je zavarovan s premičnino, se lahko odredi 

prepoved razpolaganja z njimi, hramba teh stvari ter vpis prepovedi v register, če tak register obstaja. Če je 

zahtevek zavarovan z nepremičnino, se prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine ter stvarnih pravic 

na tej nepremičnini, vpiše v zemljiško knjigo. Če se zavaruje s terjatvijo, potem se dolžniku prepove 

izplačilo terjatve ali izročitve stvari ter imetniku koristi prepove, da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve 

ali razpolagati z njo. Poleg tega pa zakon omogoča tudi, da sodišče da nalog organizaciji za plačilni promet, 

da odreče izplačila denarnih zneskov iz računa imetnika koristi.  

Pravosodni organi morajo v kazenskih postopkih, kjer je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za 

odvzem premoženjske koristi, ravnati posebej hitro.269 V luči tega je začasno zavarovanje časovno omejeno. 

Skupno trajanje začasnega zavarovanja pred uvedbo preiskave, oziroma če ta ni uvedena pred vložitvijo 

obtožnice, ne sme biti daljše od enega leta. V preiskavi skupno trajanje začasnega zavarovanja ne sme biti 

daljše od dveh let. Po vložitvi obtožnice do izreka sodbe sodišča prve stopnje skupno trajanje začasnega 

zavarovanja ne sme presegati treh let.270 

6.1.3. Upravljanje odvzete protipravne premoženjske koristi  

Zgoraj je bilo že pojasnjeno, da so določbe mednarodnih konvencij glede obveznosti upravljanja z odvzeto 

koristjo zelo skope. Tudi v tem primeru moramo razlikovati upravljanje z odvzeto koristjo v 

kazenskopravnem in civilnopravnem sistemu, saj sta v Sloveniji za to vzpostavljena dva različna 

                                                           

265 Tretji odstavek 502. člena ZKP. 
266 Peti člen 502.a člena ZKP. 
267 Prvi odstavek 502.b člena ZKP. 
268 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 

28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18). 
269 502.č člen ZKP. 
270 Četrti odstavek 502.b člena ZKP. 
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mehanizma. Temelj za kazenskopravni sistem predstavlja 506.a člen ZKP ter z njim povezana Uredba o 

postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami,271 medtem ko upravljanje s 

premoženjem, odvzetim v skladu z ZOPNI poteka po tem zakonu in bo opisano spodaj v okviru 

civilnopravnega sistema.  

ZKP v prvem odstavku 506.a člena v skladu z Varšavsko konvencijo določa visok standard za upravljanje 

z zaseženo premoženjsko koristjo, saj za ravnanje države predpisuje standard dobrega gospodarja. V 

drugem odstavku istega člena zakon določa, da lahko premoženje, ki je bilo zaseženo z namenom 

zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi, proda, uniči ali podari samo v primeru, če je hramba 

povezana z nesorazmernimi stroški ali pa se vrednost premoženja oziroma predmetov zmanjšuje. Za 

hrambo tega premoženja zakon nadalje nedoločno navaja, da za to skrbijo pristojni državni organi, 

organizacije z javnimi pooblastili, izvršitelji, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in 

finančne organizacije ter obenem glede podrobnejše ureditve odkazuje na Uredbo o postopku upravljanja z 

zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 

Uredba v svojem drugem členu določa, da predmete hrani sodišče, če uredba ne določa drugače. Takšen 

primer, ko predmetov ne hrani sodišče, je neskupnostno blago, ki ga mora v hrambo sodišče nemudoma 

poslati najbližjemu carinskemu uradu, pri čemer pa še vedno sodišče plača stroške hrambe. Uredba določa, 

da lahko sodišče podeli premoženje v hrambo različnim osebam. To so lahko izvršitelji, ki so vpisani v 

register pooblaščenih izvršiteljev,272 oziroma gospodarske družbe ali samostojni podjetniki,273 ki po 

pogodbeno dogovorjeni ceni izvajajo hrambo. Upravljanje, hrambo, prodajo in uničenje nadzorujejo 

komisije za zasežene predmete, ki so imenovane za območje okrožnega sodišča.274 

Uredba določa posebne pogoje za zunanje izvajalce hrambe. Zunanji izvajalec mora zagotoviti hrambo 

predmetov v prostoru, ki izpolnjuje minimalne tehnične in druge pogoje.275 Zagotoviti mora fizično in 

tehnično varovanje prostora, možnost uporabe sefa ter omogočenje dostopa pooblaščenih delavcev 24 ur 

na dan.276  

                                                           

271 Uradni list RS, št. 22/02, 110/02 – ZDT-B, 8/07, 48/07 in 102/12. 
272 3. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
2733.a člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
274 5. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
275 Kot določa 28. b člen uredbe mora biti fizično ločen od drugih prostorov, zagotavlja varno in smotrno hrambo predmetov, 

nepoklicanim osebam mora biti vstop vanj onemogočen, imeti mora vidno označbo, da je namenjen hrambi zaseženih predmetov, 

njegova površina mora biti najmanj 100 m2, mora primerno osvetljen in imeti možnost prezračevanja, ogrevanja ali hlajenja.  
276 28.c člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 



 
 

73 
 

Za hrambo premičnin se smiselno uporabljajo določbe shranjevalne pogodbe iz Obligacijskega zakonika. 

Posebna pravila glede tega določa sedmi člen uredbe, ki iz splošnih pravil izvzema določene vrste 

predmetov, kot so to orožje, strelivo in eksplozivna sredstva ter prepovedane droge, vojaško orožje oziroma 

oprema ter motorna vozila.  

Predmete mora država vrniti lastniku takoj, ko je to mogoče. Če to ni možno oziroma ni dopustno, sodišče 

oziroma pooblaščeni izvršitelj po predhodni odredbi sodišča predmete proda, prejeta kupnina pa se do 

končne odločitve sodišča hrani po določbah te uredbe o hrambi denarnih sredstev.277 Predmete, ki po 

posebnih predpisih niso v prostem prometu, ali se ne morejo prodati, ali bi bila prodaja povezana z 

nesorazmernimi stroški, lahko pristojna komisija podari državnim organom in organizacijam, zavodom, 

ustanovam ali človekoljubnim organizacijam, če ti izkažejo, da predmete potrebujejo za opravljanje svoje 

dejavnosti. Enako velja tudi za predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, kulturne, umetniške ali 

znanstvene vrednosti.278 

Glede gotovinskih in negotovinskih sodnih pologov in denarnih sredstev so pravila uredbe drugačna. V 

odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu gotovinskih ali negotovinskih denarnih sredstev v domači valuti 

ali v tujih valutah ameriški dolar, švicarski frank oziroma angleški funt, odredi sodnik, da se zasežena ali 

odvzeta denarna sredstva nakažejo na podračun Republike Slovenije za sodne depozite pri Upravi 

Republike Slovenije za javna plačila.279 Ta sredstva upravlja ministrstvo, pristojno za finance, v skladu s 

predpisi, ki določajo upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.280 Če je zasežena korist 

v drugih valutah, se ta nakaže na posebni namenski transakcijski račun Republike Slovenije za sodne 

depozite pri Banki Slovenije.281 S temi sredstvi ministrstvo za finance upravlja kot s proračunskimi 

sredstvi.282 Sredstva, ki se ne vračajo, postanejo na podlagi pravnomočne odločbe sodišča last Republike 

Slovenije.283 

                                                           

277 9. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
278 13. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
279 Prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
280 20. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
281 Drugi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
282 24. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
283 18. člen Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. 
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6.1.4. Postopek glede odvzema protipravne premoženjske koristi  

Republika Slovenija določbe postopka v zvezi s pregonom korupcijskih kaznivih dejanj ter z njimi 

povezanim odvzemom premoženjske koristi določa pretežno v ZKP. Preiskovalno metodo nadzorovane 

pošiljke omogoča 149.a člen ZKP, ki govori o posebnem preiskovalnem ukrepu tajnega opazovanja, ki se 

izvaja z neprekinjenim ali ponavljajočim opazovanjem ali sledenjem z uporabo tehničnih naprav za 

ugotavljanje položaja in gibanja ter tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu, fotografiranjem ter video-

snemanjem, in je osredotočeno na spremljanje položaja, gibanja ter aktivnosti osebe,284 zoper katero so 

podani utemeljeni razlogi za sum, da je storila kaznivo dejanje.  

V skladu z Varšavsko konvencijo ZKP določa tudi druge PPU, ki jih zahteva ta konvencija. Tako v prvem 

odstavku 156. člena določa pravico preiskovalnega sodnika, da odredi banki, hranilnici, plačilni instituciji 

ali družbi za izdajo elektronskega denarja, da mu sporoči zaupne podatke in pošlje dokumentacijo o vlogah, 

depozitih, stanju in prometu na računih ali drugih poslih osumljenca, obdolženca in drugih oseb, bodisi če 

je to potrebno za pregon kaznivega dejanja, bodisi zaradi zasega predmetov, bodisi zavarovanja zahtevka 

za odvzem premoženjske koristi. Ta ukrep omogoča določitev imetništva bančnih računov s strani določene 

pravne ali fizične osebe ter pridobitev vseh podrobnosti o ugotovljenih računih, kot to od države zahteva 

Varšavska konvencija. Podobno omogoča tudi peti odstavek istega člena ZKP, ki pa vendarle drugače od 

prvega odstavka določa možnost policije, da pridobi podatke o imetništvu in o času, v katerem je bil v 

uporabi določen plačilni račun, hranilna vloga ali denarni depozit. Ta ukrep ustreza zahtevi Varšavske 

konvencije iz drugega odstavka 7. člena po pridobitvi podatkov o določenih bančnih računih, ne pa tudi 

zahtevi po pridobitvi podatkov o določenih bančnih transakcijah, izvedenih v določenem obdobju prek 

enega ali več določenih računov, vključno s podatki o vseh računih pošiljatelja ali prejemnika sredstev. 

Podatke o vseh računih posameznika lahko država pridobi zgolj po prvem odstavku tega člena, kjer pa 

morajo biti vzpostavljeni utemeljeni razlogi za sum, da je oseba izvršila očitano kaznivo dejanje. Zadnji 

zahtevani PPU, ki ga zahteva drugi odstavek 7. člena te konvencije, uresničuje tretji odstavek 156. člena 

ZKP, ki določa možnost tekočega spremlja finančnega poslovanje osumljenca, obdolženca in drugih oseb, 

za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca ali 

obdolženca ter sprotnega sporočanja zaupnih podatkov o transakcijah ali poslih, ki jih pri njih opravijo ali 

nameravajo opraviti navedene osebe. Isti člen v skladu z Varšavsko konvencijo prepoveduje banki, 

hranilnici, plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja, da bi svoji stranki ali tretji osebi 

                                                           

284 Tretji odstavek 149.a člena ZKP. 
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razkrila, da je, ali da bo, podatke in dokumentacijo poslala državnim organom,285 pri čemer bančna tajnost 

ne more predstavljati razloga za nespoštovanje zahteve teh organov.286  

Kot je bilo pojasnjeno zgoraj, se odvzem, zaseg in zamrznitev premoženjske koristi tesno prepleta z dejanji 

preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. V slovenskem pravnem redu je glavni akt na tem področju in 

posledično tudi glavni akt implementacije Palermske in Varšavske konvcencije v tistem delu, ki ureja pranje 

denarja, ZPPDFT-1.  

Slovenija je, kot to zahteva Varšavska konvencija, ustanovila finančno obveščevalno enoto, ki se nahaja 

znotraj Ministrstva Republike Slovenije za finance v obliki Urada za preprečevanje pranja denarja (v 

nadaljevanju: Urad). Zanj ZPPDFT-1 na splošno določa, da mora imeti za opravljanje svojih nalog 

pravočasen, neposreden ali posreden dostop do podatkov, informacij in dokumentacije, s katerimi 

razpolagajo zavezanci, državni organi in nosilci javnih pooblastil, vključno z informacijami v zvezi z 

odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj.287 Te določbe so konkretizirane s členi, ki neposredno določajo 

pristojnosti Urada. Njegove pristojnosti so, da sprejema in analizira različne vrste podatkov in informacij, 

povezanih s pranjem denarja,288 da opravlja operativne analize, ki so osredotočene na analiziranje sporočil 

v zvezi s sumljivimi transakcijami, ter strateške analize, ki so osredotočene na ugotavljanje tipologij in 

trendov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma in da zahteva od finančnih subjektov, državnih 

organov, odvetnikov in drugih oseb predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali 

sredstvih.289 Poleg tega sta pomembni še dve pristojnosti, ena v sferi odkrivanja pojava pranja denarja in 

druga v sferi preprečevanja. Prvo predstavlja možnost tekočega spremljanja finančnega poslovanja osebe, 

ki je Uradu sumljiva, 290 medtem ko drugo predstavlja možnost odredbe, da se začasno sumljiva transakcija 

ustavi,291 ki predstavlja neposredno implementacijo 14. člena Varšavske konvencije. 

Celoten ZPPDFT-1 se osredotoča na obveznosti t. i. zavezancev, torej oseb, v zvezi s katerimi je tveganje 

za pranje denarja največje. 

                                                           

285 Šesti odstavek 156. člena ZKP. 
286 Drugi odstavek 156. člena ZKP. 
287 Četrti odstavek 87. člena ZPPDFT-1. 
288 89. člen ZPPDFT-1. 
289 91. – 94. člen ZPPDFT-1. 
290 98. člen ZPPDFT-1. 
291 96. člen ZPPDFT-1. 
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Palermsko konvencijo ZPPDFT-1 implementira z določbami o nakazilih v tvegane države. Tretji odstavek 

50. člena ZPPDFT-1 deli države na dve kategoriji povečanega tveganja:  

- na države, ki so uvrščene na seznam visoko tveganih tretjih držav s strateškimi pomanjkljivostmi, 

v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja 

terorizma292 in 

- na države, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.293 

Določeni zavezanci iz ZPPDFT-1 morajo takoj sporočiti Uradu za preprečevanje pranja denarja 

vsako transakcijo nad 15.000 eurov, ki je na zahtevo stranke zavezanca opravljena na račune 

pravnih in fizičnih oseb v rizične države ali pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim ali 

začasnim prebivališčem v teh državah.294 

52. člen UNCAC je Slovenija implementirala v členih od 16. do 22. člena ZPPDFT-1, ki urejajo splošne 

določbe v zvezi z obveznostjo pregleda stranke, pa tudi v členih 23. do 32., ki določajo izvajanje ukrepov 

pregleda stranke, in sicer ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke. Po 16. členu spadajo pod pregled 

stranke naslednji ukrepi:  

 ugotavljanje istovetnosti stranke in preverjanje njene istovetnosti na podlagi verodostojnih, 

neodvisnih in objektivnih virov, 

 ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, 

 pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih 

podatkov po tem zakonu, 

 redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu.  

17. člen določa v katerih primerih je pregled stranke sploh potreben. Gre bolj za implementacijo ukrepov 

iz prvega odstavka 52. člena UNCAC. 

Določbe 58. člena UNCAC najdemo v členih 104 do 113 ZPPDFT-1. Zakon v teh členih nalaga obveznost 

mednarodnega sodelovanja s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami. 

                                                           

292 Katere države so to, določi z delegiranim aktom Evropska komisija (peti odstavek 50. člena). 
293 Katere države so to, določi Urad za preprečevanje pranja denarja (šesti odstavek 50. člena). 
294 Drugi odstavek 68. člena ZPPDFT-1.  
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6.1.5. Sodna praksa 

Po podatkih iz Skupnih letnih poročil o delu državnih tožilcev je bilo v obdobju od leta 2005 do leta 2018 

338 obsodb za korupcijska kazniva dejanja. Glede odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi 

so podatki dostopni od leta 2013 naprej. Do leta 2018 je bilo vsega skupaj opravljenih 816 odvzemov.295 

Kaj točno je bilo odvzeto in v kakšni vrednosti ni znano, podatki o količini in vrsti odvzetega premoženja 

se namreč po podatkih Vrhovnega državnega tožilstva pri Državnem tožilstvu sistematično zbirajo šele od 

marca 2019 dalje. 

6.2. Civilnopravni sistem  

6.2.1. Implementacija v nacionalni zakonodaji – Vrnitev premoženja  

Ukrepe za neposredno vrnitev premoženja iz 53. člena so preneseni v člene 26 do 34 ZOPNI. Ti členi 

urejajo postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora v pravdnem postopku. Poleg ZOPNI so določbe 

iz 53. člena Konvencije vsebovane tudi v členih 491 do 507 ZKP, ki urejajo postopek za uporabo varnostnih 

ukrepov, za odvzem premoženjske koristi, podkupnin ter denarja ali premoženja nezakonitega izvora. 

Bistvo 53. člena UNCAC je, da lahko katerakoli država podpisnica v drugi državi sproži postopek odvzema 

premoženja, ZOPNI tega izrecno ne ureja, v zvezi s tem omenja namreč le izraz »tožeča stranka«. 

Določbe 57. člena o vrnitvi premoženja in razpolaganja z njim, so zapisane v 46. členu ZOPNI, ki ureja 

pravila vračanja. Republika Slovenija je ob vrnitvi dolžna odstopiti lastniku tudi plodove in vse druge 

koristi dosežene z upravljanjem začasno odvzetega premoženja in mu plačati zamudne obresti, lastniku pa 

je dolžna odstopiti prejeto kupnino z obrestmi, če je med začasnim odvzemom premoženje prodano. 

6.2.2. Sodna praksa 

O številu postopkov po ZOPNI se ne vodi javno dostopna statistika, zato smo za namen raziskave lahko 

uporabili zgolj neuradne podatke, ki smo jih pridobili s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki smo jih 

primerjali s podatki iz javnih medijev.296 O različnih pravnih vprašanjih, ki se odpirajo v zvezi s tem 

zakonom, pa obstaja obsežna sodna praksa Višjih in Vrhovnega sodišča.  

ZOPNI je bil sprejet 2. 11. 2011 in se je skladno z končno določbo297 začel uporabljati 29. 5. 2012. Ob 

sprejetju je bilo določeno, da se uporablja za vse zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek 

                                                           

295Vrhovno državno tožilstvo RS, Poročila o delu državnih tožilstev, (2005-2018), URL: https://www.dt-rs.si/letna-porocila.  
296 Okrožno sodišče je sodelujočim v projektu omogočilo vpogled v štiri pravnomočne prvostopenjske sodbe skladno z 82. členom 

Zakona o sodiščih.  
297 58. člen ZOPNI 
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začel po 1. 1. 1990, vendar je bila ta določba z odločbo Ustavnega sodišča razveljavljena zaradi 

retroaktivnosti.298 Ta sodba je po neuradnih podatkih, pridobljenih s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, 

vplivala na večino sodb, ki so bile do leta 2018 izdane na podlagi ZOPNI. Ti podatki se skladajo z 

navedbami Večera, da je bilo do 2. 5. 2019 vloženih 25 tožb po ZOPNI, od tega je bilo deset tožb 

umaknjenih, v deset zadevah pa pravdni postopek še ni zaključen, se pa te tožbe nanašajo na obdobje po 

letu 2012.299 

  

                                                           

298 Ustavno sodišče, U-I-6/15-23, Up-33/15-32 in Up-1003/15-27 z dne 5. 7. 2018.  
299 Žišt, Odvzem premoženja nezakonitega izvora, URL: https://www.vecer.com/z-umikom-tozb-drzavi-nastaja-skoda-10010514. 
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7. EKONOMSKI VIDIKI PREPREČEVANJA KORUPCIJE IN 

ODKRIVANJA, ZASEGA IN ODVZEMA PROTIPRAVNO 

PRIDOBLJENE PREMOŽENJSKE KORISTI Z VIDIKA DRŽAVE 
 

7.1. Uvod v ekonomske vidike boja zoper korupcijo  

 

Problematičnost procesa pregona in boja proti organiziranemu kriminalu v Sloveniji se izkazuje predvsem 

v slabo koordinirani in necentralizirani institucijski zasnovi. Pristojnosti v procesu konkretnega 

preiskovanja, zasega in upravljanja z omenjenimi sredstvi se porazdeljujejo med več institucij, kar pa se 

odraža v slabši učinkovitosti. Predlog za pričetek finančne preiskave namreč lahko podajo policija, 

Finančna uprava Repubike Slovenije (FURS), KPK ali Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD), če 

obrazložijo razloge za sum. 

Finančno kriminaliteto preiskujejo preiskovalci znotraj Uprave kriminalistične policije. Centralna 

kriminalistična policija ima v policijskih upravah posebne koordinatorje, ki so zadolženi za izvajanje 

finančnih preiskav in so del finančne preiskovalne mreže.300  

V Sloveniji je za finančno obveščevalno dejavnost pristojen upravni organ Urad za preprečevanje pranja 

denarja, ki deluje pod okriljem Ministrstva za finance. Njegova pristojnost je zbiranje, analiziranje in 

posredovanje podatkov.301 

Največji poudarek pa je treba nameniti upravljanju zaseženih sredstev, saj je to trenutno najbolj 

nedefinirano področje celotnega procesa. Kljub prizadevanjem nekaterih posameznikov in v ta namen 

ustanovljene medresorske delovne skupine Slovenija nima posebnega urada, ki bi se ukvarjal z odvzemom 

nezakonitega premoženja ali njegovim upravljanjem. Slovenija je kar z devetletno zamudo implementirala 

sklep Sveta 2007/845/PNZ tako, da je namesto vzpostavitve posebnega urada za odvzem premoženja 

določila samo kontaktno točko znotraj tožilstva. Kasneje je bila besedna zveza »kontaktna točka« črtana 

tudi iz naslova 206. člena ZDT (ZDT-1, 2011), kar pomeni, da Slovenija krši evropsko zakonodajo, saj je 

spremenila že notificirano implementacijo Sklepa 2007/845/PNZ, ki od držav članic zahteva ustanovitev 

ali določitev urada za odvzem premoženjske koristi.302  

                                                           

300 Rejec Longar, MODELI ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA (2018), str. 153. 
301 Prav tam, str. 155. 
302 Prav tam, str. 153. 
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Slovenija prav tako nima posebne institucije, ki bi skrbela za upravljanje z zavarovanim ali odvzetim 

premoženjem. Ta naloga je razdeljena med številne institucije, tako da je vodenje finančno-preiskovalnih 

skupin v pristojnosti specializiranega oddelka državnega tožilstva, naloge hrambe in upravljanja s 

premoženjem pa v pristojnosti FURS-a.303 

Glede kadrovskega izobraževanja se zdi, da je najbolje poskrbljeno na področju finančnih preiskovalcev v 

okviru policije. Tožilci in sodniki pa niso deležni enake ravni izobraževanja. Problem se pojavi predvsem 

pri kadrovski zasnovi in dostopu do podatkov. Pristojnost za upravljanje s sredstvi je v tem primeru 

dodeljena tožilstvu, ki pa nima dostopa do vseh potrebnih podatkov, kot so policijske podatkovne baze ipd. 

V ta namen je treba glede na vsak specifični primer ustanavljati medinstitucionalne preiskovalne skupine.304  

Če povzamemo, prihaja predvsem do problematike že zaseženih sredstev, ki so v rokah tožilcev, ki pa niso 

specializirani za kar se da učinkovito upravljanje s sredstvi. Posledično prihaja do povečanja stroškov na 

državni račun zaradi nepravilno koordinirane hrambe zaseženih sredstev. Poleg tega je možnost, da 

zaseženo sredstvo ob nepravem upravljanju in vzdrževanju v času zasega izgublja na vrednosti ali pa 

sčasoma stroški hrambe pričnejo presegati vrednost zaseženih sredstev. 

Tudi tožilstva v skupnem letnem poročilu leta 2017 omenjajo, da se nagibajo k spremembam, ki bi 

omogočale boljšo evidenco, boljšo vzajemno izmenjavo informacij ter boljše rezultate na področju 

upravljanja s sredstvi. Omenjajo ključni ustanovitvi dveh organov: organa za odkrivanje, sledenje in 

zavarovanje odvzema protipravne premoženjske koristi (ARO) ter urada za upravljanje in razpolaganje z 

odvzetim premoženjem (AMO). 305 

Poleg tega je treba izpostaviti možnost zavarovanja premoženja, ki preventivno služi proti odtujitvi ali 

uničenju premoženjske koristi. Začasno zavarovanje odredi sodišče na predlog državnega tožilca. Zaradi 

strogo določenih rokov zavarovanja zaseženih sredstev je odvzem v kazenskem postopku uspešen le, če se 

kazenski postopek pravočasno zaključi. V nasprotnem primeru pa je treba začasno zavarovanje odpraviti, 

kar lahko za državo pomeni ponovno ogromno finančno breme.306  

                                                           

303 Prav tam, str. 155. 
304 Prav tam, str. 156. 
305 Vrhovno državno tožilstvo RS, Skupno poročilo o delu državnih tožilstev (2017), str. 46. 
306 Rejec Longar, op. cit.,  str. 162. 
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7.2. Institucionalna rešitev  

 

Pri proučevanju doktorske dizertacije Katje Rejec Longar smo kot najbolj učinkovito in celostno rešitev 

prepoznali centralizirano institucijo, ki bi združevala in upravljala celotni postopek preiskave in nadaljnjega 

upravljanja z zaseženimi sredstvi. V tem segmentu se opiramo na zgled irskega modela. 

Irska je prva država v Evropi, ki je uvedla civilno in rem zaplembo ter hkrati na inovativen način ustanovila 

multidisciplinaren organ za izvajanje postopkov odvzema premoženja: Urad za odvzem premoženja (angl. 

Criminal Assets Bureau, v nadaljevanju: CAB). Ta je sestavljen multidisciplinarno. V skupnem prostoru 

torej sodelujejo policisti in uradniki drugih organov. Posamičen tim je sestavljen iz: policijskega narednika, 

dveh policistov, enega davčnega inšpektorja in uradnika centra za socialno delo. CAB je bil prvi tovrsten 

urad v Evropi in je služil kot model za ostale države.307 

Namen irskega CAB-a je identifikacija premoženja, ki neposredno ali posredno izhaja oziroma za katerega 

obstaja sum, da izhaja iz kriminalne dejavnosti; izvajanje ukrepov, s katerimi se tako premoženje odvzame 

v celoti ali v delu, v katerem izhaja iz nezakonitih dejavnosti; in izvajanje potrebnih preiskav in 

pripravljalnega dela, ki je potrebno za doseganje prvih dveh ciljev. Za doseganje teh ciljev ima CAB na 

voljo močne pristojnost. Premoženje lahko z namenom zaplembe zavaruje, torej zamrzne ali zaseže, 

obdavči nepojasnjeno premoženje, preišče in izterja neupravičeno izplačane socialne transferje in izvaja 

mednarodno sodelovanje na vseh navedenih področjih. Oceno, ali se bo po premoženju posegalo s 

kazenskim ali s civilnim postopkom, poda Urad policije za preiskovanje (angl. The Garda Bureau of Fraud 

Investigation). Kadar pride do spora glede odločitve za civilni ali kazenski postopek, se odločita policija in 

CAB skupaj. Načeloma se vedno skuša uporabiti najprej kazenski postopek. Za finančno preiskovanje je 

zadolžena policija. Med drugim pri preiskavi sodeluje tudi Urad za preiskovanje pranja denarja.308 

Na podlagi doktorske dizertacije Katje Rejec Longar, ki je v Sloveniji izvajala raziskavo o učinkovitosti 

sistema odvzema premoženjske koristi in nezakonito pridobljenega premoženja, se lahko navežemo tudi na 

izsledke njene raziskave. Ti namreč nakazujejo, da so policisti in tožilci v večini prepričani, da v preteklosti 

ni bilo močne volje ustvariti učinkovitega sistema odvzema premoženja.309 Vsekakor se je treba zavedati, 

da bi zaradi narave sprejemanja slovenske zakonodaje vzpostavitev celostnega sistema terjala daljši čas. S 

                                                           

307 Prav tam, str. 91. 
308 Prav tam, str. od 94 do 95. 
309 Prav tam, str. 273. 
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tega stališča bi predlagali neke vrste prehodno podporno organizacijsko strukturo, ki bi kar se da izboljšala 

učinkovitost trenutnega procesa.  

Problematiko, s katero se srečujemo, je moč zaznati tudi v spodnji tabeli, ki prikazuje slabosti 

decentraliziranega pristopa k procesu zasega. 

310 

V tabeli omenjeni problemi se pojavijo tudi v praksi. Kot smo izvedeli v naših intervjujih s predstavnikom 

Ministrstva za notranje zadeve ter predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja, na splošno 

primanjkuje regulacije glede upravljanja zaseženih sredstev. Poudarili so tudi, da na tem področju vlada 

zmeda, kar se tiče pristojnosti glede konkretne izvedbe zasega in managementa. Posledično tudi v 

mednarodnih krogih izražamo določeno mero neresnosti glede lastnih interesov, interesa zmanjševanja 

kriminalitete in smo deloma neorganizirani. 

S strani EU je bilo zasnovano, da so agencije ARO kot točke, prek katerih poteka sodelovanje med državami 

v zavarovanju/zasegu nelegalno pridobljenega premoženja.311 Tako je zasnovana podlaga za širši doseg 

vseh držav članic. Slovenija zaradi nesinhroniziranosti z veliko večino članic na tem področju ne izkorišča 

vsega potenciala in posledično v pomanjkljivi meri pomaga ostalim državam članicam. 

                                                           

310 Disposal of confiscated assets – report Guide for practitioners, str. 31. 
311 European Commission, Migration and home affairs, URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-

crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery_en?fbclid=IwAR1iJK2Re BkwwnnJCguCIiVLx5ISfW-

LXTC9bjbDAi64-u1qQq4iUvsbuuI (5. maj 2019). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery_en?fbclid=IwAR1iJK2ReBkwwnnJCguCIiVLx5ISfW-LXTC9bjbDAi64-u1qQq4iUvsbuuI
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery_en?fbclid=IwAR1iJK2ReBkwwnnJCguCIiVLx5ISfW-LXTC9bjbDAi64-u1qQq4iUvsbuuI
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery_en?fbclid=IwAR1iJK2ReBkwwnnJCguCIiVLx5ISfW-LXTC9bjbDAi64-u1qQq4iUvsbuuI
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V primerjavi z ostalimi državami v Evropi se pomanjkljivost Slovenije odraža pri pomanjkanju 

specializacije kadrov za končno prodajo sredstev. Že samo oddelčna specializacija znotraj nekega organa, 

bodisi policije ali sodišča, bi bila vir povečane učinkovitosti.312  

Pri proučevanju ostalih držav, ki so že pričele z institucionalnim urejanjem na tem področju, smo se 

srečevali s samimi pozitivnimi podatki. Že samo pri primeru ustanovitve takšnega specializiranega oddelka 

znotraj Sodišča v Romuniji je to privedlo do povišanja dejanskega zasega sredstev v višini 400 %.313 

7.3. AUZS – primerna rešitev za Slovenijo  

 

Da bi se približali celostnemu in centraliziranemu procesu, upoštevajoč strukturo pravnega in 

institucionalnega sistema v Sloveniji, kot možno rešitev navajamo Agencijo za upravljanje z zaseženimi 

sredstvi (v nadaljevanju AUZS). Ta bi vključevala proces v treh fazah, ki bi združevale preiskavo, zaseg in 

zavarovanje ter upravljanje z zaseženimi sredstvi. AUZS bi ohranjal delovanje trenutnih institucij na tem 

področju, hkrati pa izboljšal učinkovitost procesa. 

Kot je predstavljeno na spodnji skici, bi se agencija v prvi fazi ukvarjala s povezovanjem preiskovalnih 

institucij. Združevala in pridobivala bi torej podatke iz institucij, ki se danes že ukvarjajo s pridobivanjem 

informacij glede obravnavanega postopka.  

                                                           

312 Disposal of confiscated assets – report guide for practitioners, str. 30. 
313 Report of the international expert group meeting on effective management and disposal of seized or frozen and confiscated 

assets, held in Vienna from 7 to 9 September 2015, CAC/COSP/2015/CRP.6, str.5. 



 
 

84 
 

 

Prva faza - preiskava 

V prvi fazi bi AUZS združevala in pridobivala potrebne informacije od UPPD, KPK in Ministrstva za 

notranje zadeve (MNZ). V začetni fazi predlagamo delovanje 2 fokusnih skupin, sestavljenih iz tima 

forenzičnega računovodje, specialista kriminalistične policije, davčnega inšpektorja in državnega tožilca. 

Omenjeni člani skupine bi torej s svojim strokovnim znanjem prispevali k učinkovitejši preiskavi, hkrati 

pa bi zaradi dela v timu združevali vidike različnih področji preiskovanja. Prednost, ki jo ponuja tako 

zasnovana institucija, je predvsem specializacija, kjer se prav tako lahko navežemo na pozitivne učinke in 

irski model iz doktorske dizertacije Katje Rejec Longar. 

Druga faza – upravljanje, zavarovanje in vmesna prodaja 

Z organizacijskega vidika predstavljata izterjava in upravljanje z zaseženimi sredstvi velik izziv, predvsem 

pa je to kritično zaradi povečanja koristi, ki jih je mogoče pridobiti z uporabo sredstev, pri katerih se 

lastništvo prenese na državo. Zdi se, da je glavni manjkajoči člen pomanjkanje organa, ki bi bil zadolžen 

za upravljanje in razpolaganje z zaseženimi in zaplenjenimi sredstvi, ter pomanjkanje učinkovitega 

pravnega okvira, ki bi urejal upravljanje z zaseženimi in zaplenjenimi sredstvi.314 

                                                           

314 The World Bank, Star Management Of Returned Assets: Policy Considerations, str. od 1 do 2. 
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Pri snovanju tega modela je bil cilj predstaviti usmerjevalne in analitične elemente za zavedanje nacionalnih 

organov in oblasti o alternativnih institucionalnih oblikah upravljanja z zaseženimi sredstvi, kot tudi 

razumeti njihove tehnične prednosti in slabosti. 

Pri upravljanju je treba upoštevati časovni razpored vračanja, razpolaganje s sredstvi, vključujoč prodajo, 

proračunske in gospodarske vplive, institucije in zainteresirane strani, ki bi bile vključene v odločanje, ter 

ustrezen sistem dodeljevanja sredstev in ureditve upravljanja.  

Skupna pobuda UNODC/World Bank Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) je razvila široko paleto 

orodij in smernic za oblikovalce politik in izvajalce, katerih namen je pomagati pri reševanju nekaterih od 

teh izzivov. Po sprejetju Konvencije je več mednarodnih organizacij in regionalnih organov pripravilo 

priporočila in izdalo smernice o upravljanju in odstranjevanju zaseženega in zaplenjenega premoženja.315 

Narava primerov izterjave sredstev in javna pozornost, ki običajno obkroža vračanje premoženja, bosta 

povzročili pričakovanja glede standardov preglednosti in odgovornosti, ki jih je treba upoštevati pri uporabi 

teh sredstev. Države, ki so sprejele politiko odprtosti in preglednosti podatkov, so imele koristi od 

tovrstnega pristopa. Ko se sredstva vrnejo, lahko nacionalni organi izkoristijo povečano raven 

ozaveščenosti javnosti o izterjanih sredstvih. Ta prizadevanja bodo pomagala dokazati, da je boj proti 

korupciji uspešen in da se korupcija ne izplača. Država lahko bolj ambiciozno uporabi vračilo ukradenih 

sredstev kot priložnost za povečanje prepoznavnosti boja proti korupciji in spodbujanje široke udeležbe v 

razpravah o uporabi sredstev, ki se izterjajo.316 

Načrtovanje upravljanja z zaseženimi sredstvi se mora začeti med tem, ko sodni postopki že potekajo. Ena 

od prvih odločitev, ki jo je treba sprejeti, je odtujitev sredstev. Zamrznjena in zavarovana sredstva lahko 

vključujejo sredstva na bančnih računih in likvidne finančne instrumente, pa tudi fizično premoženje – 

vozila, nakit, podjetja in celo živino, živila itd. Če je cilj čim večji monetarni donos iz zaseženih sredstev, 

je pomembno zagotoviti, da so sredstva ustrezno popisana, ovrednotena in da so dogovori za njihovo 

razpolaganje na pregleden način v skladu z uveljavljenimi postopki.317 

Vodilna vprašanja v okviru načrtovanja pred zasegom 

Pomembni koraki pred opravljanjem zasega vključujejo vprašanja, kot so: kaj se zaseže, kje se sredstva 

nahajajo, kdo je lastnik. Eno izmed najpomembnejših vprašanj pri tem procesu je povezano s pravilno oceno 

                                                           

315 Prav tam. 
316 Prav tam. 
317 The World Bank, Star Management Of Returned Assets: Policy Considerations, str. od 3 do 4. 
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neto sedanje vrednosti sredstev – ali ima poseben pomen za lastnika in/ali se lahko sredstvo z lahkoto 

zamenja, če pride do likvidacije. Prav tako je zelo pomembno, ali bo sredstvo zahtevalo znatne zneske 

upravljavskih virov ter strokovno znanje ki je potrebno za ugotovitev vrednosti in opravljanje morebitnih 

nalog, ki lahko vključujejo ublažitev denarnih izgub s skrbnim načrtovanjem.  

Ključnega pomena je upoštevati različne metode razpolaganja s sredstvi, kot na primer, ali je treba 

nemudoma sprejeti ukrepe za zavarovanje premoženja, če je prodaja pred prehodom lastninske pravice 

dovoljena.318 

Agencija mora pred zasegom oceniti, ali obstaja premoženje, s katerim se zaradi stroškov hrambe in/ali 

depreciacije ne splača upravljati. Če gre za deleže ali delnice podjetja, mora oceniti tveganost delnic ter v 

skladu z oceno z njimi ravnati. Pri fizičnih sredstvih mora agencija oceniti stroške, povezane z zasegom in 

hrambo, da se izogne zasegu sredstev z negativnim razmerjem med stroški in koristmi, ki bi tako prinašalo 

le breme agenciji.319 

Za te namene je treba v AUZS zaposliti ljudi, ki znajo hitro oceniti vrednost, stanje in naravo sredstev – 

ljudi, ki se s tem ukvarjajo v praksi. Na primer: nepremičninskega posrednika, prodajalca rabljenih 

avtomobilov, draguljarja/zlatarja, revizorje z različnimi specializacijami (ocenjevalec premoženja, 

ocenjevalec finančnih instrumentov, vrednosti podjetij). Poleg tega je treba zaposliti ljudi, ki bodo 

zavarovali vso premoženje, ga prevažali do skladišč agencije itd.  

Nepravilno ravnanje s sredstvi, s čimer se ne ohrani prava ekonomska vrednost premoženja, lahko ovira 

proces kompenzacije poškodovancev in spodkopava prizadevanja za odpravo škode, ki jo povzroči kaznivo 

ravnanje. Zato je vedno bolj pomembno zagotoviti, da se sredstva ohranijo ob minimalnih stroških. Začasni 

ukrepi za ohranitev vrednosti premoženja domnevno nezakonitega porekla morajo zato upoštevati pravice 

in interese strank, katerih pravice do premoženja še niso dokončno določene.320 

Začasni ukrepi običajno sledijo, ko je bilo ugotovljeno, da je sredstvo lahko zaplenjeno v skladu z domačimi 

zakoni ali obveznostmi države glede medsebojne pravne pomoči. Poudarek je na institucionalni 

                                                           

318 Open- ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, Study prepared by the secretariat on effective management 

and disposal of seized and confiscated assets, (2017), str. 32. 
319 Stolen Asset Recovery Initiative, The hard facts on stolen asset recovery, str. 47. 
320 UNODC, Effective management and disposal of seized and confiscated assets (2017),  str. od 8 do 14. 
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zmogljivosti, ki jo je treba vzpostaviti za uspešno upravljanje z zamrznjenimi, zaseženimi in omejenimi 

sredstvi domnevno nezakonitega izvora v tej začasni fazi.321 

Vmesna faza se torej nanaša na zmanjšanje tveganja, da bi se domnevno premoženje, pridobljeno z 

nelegalno dejavnostjo, lahko premaknilo izven dosega organov kazenskega pregona, bilo izgubljeno, 

poškodovano, uničeno ali deprecirano na kakršenkoli način, s čimer bi otežili ali (celo) onemogočili 

izpolnitev odredbe o zaplembi, ko bi ta bila izdana. Funkcija upravljanja premoženja na začasni podlagi do 

dokončne odločitve o njeni usodi se razlikuje od funkcije razpolaganja s premoženjem, ko je pravica do nje 

dokončno prenesena.322 

Naše mnenje je, da obema stranema koristi vmesna prodaja pri hitro deprecirajoči lastnini, hitro 

nadomestljivi lastnini ter lastnini z visokimi stroški vzdrževanja. Prodaja je boljša zaradi večje iztržljive 

vrednosti sredstva pri začetku kazenskega postopka, s čimer se gleda na dobrobit države in obdolženega 

kaznivega dejanja. Tako obdolženi dobi isto vrednost nazaj v primeru, da se uspešno brani na sodišču 

(namesto manj vrednega premoženja), državi pa ni treba dodajati denarja zaradi depreciacije ali ostalih 

stroškov s sredstvi. V prvi vrsti pa mora biti dogovor oziroma soglasje obdolženega, da se takšno 

premoženje lahko čim hitreje proda; s pridržkom sentimentalne vrednosti sredstva za obdolženca. 

V takem primeru, ko je soglasje pridobljeno, prodaja pred zasegom skoraj nikoli ne zahteva nadaljnjih 

posegov. Poleg tega obstajajo tudi drugi ukrepi, ki omogočajo vmesno prodajo sredstev. Obstaja sedem 

različnih primerov ukrepov za odobritev prodaje pred sodbo:323 

- pokvarljiva sredstva: precejšnje število držav dovoljuje vmesno prodajo pokvarljivih 

sredstev. Nekatere od njih uporabljajo ista merila, ki veljajo za predkazensko prodajo sredstev, 

zaseženih kot dokaz v kazenskem postopku;324 

- hitro deprecirajoča lastnina: države, kot je Kanada, dovoljujejo prodajo sredstev, ki lahko hitro izgubijo 

svojo vrednost. Najpogostejša sredstva te vrste so vozila, letala, jahte itd.;325 

- stroški shranjevanja ali vzdrževanja so nesorazmerni z vrednostjo sredstva: če so stroški skladiščenja 

zaseženih sredstev nesorazmerni z ocenjeno vrednostjo sredstev, jih je legalno mogoče prodati; 

                                                           

321 Prav tam. 
322 Prav tam. 
323 Department of Justice Canada, Seized Property Management Act(1993), str. od 10 do 14. 
324 Prav tam. 
325 Prav tam. 
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- sredstva, ki jih je težko upravljati ali če njihovo upravljanje zahteva posebne pogoje in strokovno 

znanje, ki ni na voljo; ter blago, ki ni primerno za skladiščenje ali ga je težko vzdrževati; 

- blago, ki ga je enostavno zamenjati; 

- za plačilo pravnega zastopanja in stroškov, ki so nastali v zvezi z drugimi zaseženimi sredstvi; 

- prodaja v primeru lastnikovega pobega.326 

Naš predlog pri prodaji sredstev je poleg konvencionalnih metod (javne dražbe), na podlagi dokazano 

uspešnejše prakse irskih organov, prodaja prek spletnega posrednika Ebay.com.327 

Veliko držav je sledilo priporočilom in ustanovilo posebne enote, ki se osredotočajo izključno na 

korupcijska kazniva dejanja in izterjavo korupcije. Druge članice OECD so ustanovile specializirane enote, 

ki se osredotočajo na izterjavo prihodkov vseh kaznivih dejanj, vključno s korupcijo.328 

Tretja faza – upravljanje z zaseženimi sredstvi 

Zadnja faza v predlagani agenciji je upravljanje z zaseženimi sredstvi. To je takoj po tem, ko bo agencija 

pridobilo sredstvo, ki je v lasti države ter že likvidirano in pripravljeno za upravljanje.  

Prvotno mišljenje je, da se vsa sredstva, ki se jih enkrat likvidira, investira v en sklad. Ta sklad bo 

financiralo portfelje. Sklad se bo sam napolnil s sredstvi, pridobljenimi zaradi korupcije, ter vlagal v 

različne portfelje.  

Sredstvo, ki je pridobljeno in je hkrati tudi dokazano, da je bila korupcija v procesu pridobivanja tega 

premoženja, se razdeli na portfelj iz 3 različnih struktur, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje opisali. 

Postopek oziroma potek za portfelje 

1. Namenjeno za visoko tehnološka podjetja, ki so v razvoju inovacijskih proizvodov. S procentualnega 

vidika smo si namenili 20 % pridobljenih sredstev. Pri tem si bomo pomagali z norveškim skladom, torej 

bomo imeli podobne namene kot pri njih. Razlika je le v tem, da bo naša agencija 100 % financirana iz 

Slovenije: 

- inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost, 

- socialna vključenost, zaposlovanje mladih in zmanjšanje revščine. 

                                                           

326 UNODC, Effective management and disposal of seized and confiscated assets, str. od 22 do 23. 
327 Rejec Longar, MODELI ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA (2018), str. 102. 
328 Stolen Asset Recovery Initiative, The hard facts on stolen asset recovery, str. 47. 
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2. Vložimo v obveznice, ki jih bomo kupili v Sloveniji ali tujini. S procentualnega vidika smo si namenili 

med 24 % in 56 % za nakup obveznic.  

3. Ostanejo še delnice, ki jih kupimo v tujini. S procentualnega vidika smo si namenili med  

24 % in 56 %.  

Za obveznice in delnice bomo torej namenili 80 % pridobljenega sredstva. Struktura se spreminja glede na 

ekonomske oz. poslovne cikle, v katerih se nahajamo. Ko se predvideva recesija, povečamo delež obveznic 

na 70–80 %, kar je 56 %. Po recesiji oz. ko se pričakuje gospodarsko rast, pa ravno obratno. 

Namen tega je, da če ne pride do naravnih katastrof in krize, lahko Slovenija uporabi ta denar za več 

namenskih skladov, kot je npr. pokojninski sklad. 

Sklad za podjetje 

Norveški sklad je naš prvotni zgled, kako si bomo ta denar razdelili, saj deluje z donacijo. V našem primeru 

ne bo tako, saj bo sklad sam financiral v podjetje rednih 20 %, kjer bo tudi sam pridobil delnice ravno iz 

teh podjetij. To, da dobi delnice oz. dobičke iz teh delnic bo trajalo precej časa, prvotni namen pa je, da 

vložimo denar z namenom, da ima tudi sklad nekaj od tega. S tega vidika je logika malenkost podobna kot 

pri SID banki, ki financira in dodatno dobi nazaj še obresti, vendar naš cilj ni to, da nam podjetje vrne ta 

sredstva. Naš cilj je samo, da sklad še vedno deluje in financira sam sebe z delnicami oz. skladi. 

Prvotni namen norveškega sklada je, da se države v Evropski uniji razvije z naštetimi orodji. Ta sklad je 

torej veljaven za vse države, ki imajo nekaj inovativnega, novega, ekološkega itd. V našem primeru pa ni 

tako, saj si mi želimo s tem denarjem pomagati našim državljanom in državi, kar pomeni, da bomo ta sklad 

in sredstva uporabljali samo za slovenska podjetja v razvoju.  

V norveškem skladu so vključene naslednje kategorije in podkategorije, kamor je namenjen denar iz sklada 

in so podobne skladu naše agencije (našteti sta zgolj 2 kategoriji ter njune podkategorije, saj ostale 3 

kategorije ne vključujejo kategorij, ki so v skladu z našim skladom, saj so v teh kategorijah vključene zgolj 

splošne zadeve): 

1. Inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost329 

- poslovni razvoj, inovacije in MSP, 

- raziskave, 

                                                           

329 EEA Grants, Priority sectors and programme areas (2017), str. 4. 
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- izobraževanje, štipendije, vajeništvo in mladinsko podjetništvo, 

- ravnovesje dela in zasebnega življenja, 

- socialni dialog – dostojno delo. 

2. Socialna vključenost, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine330 

- evropski izzivi na področju javnega zdravja, 

- vključevanje Romov in krepitev njihove vloge, 

- otroci in mladi v nevarnosti, 

- sodelovanje mladih na trgu dela, 

- lokalni razvoj in zmanjševanje revščine. 

Naša agencija bo vložila denar samo za točno določene kategorije in podkategorije. Trenutno smo si 

zamislili, da v Sloveniji potrebujemo naslednje kategorije, ki jih je treba sofinancirati za boljšo prihodnost 

in stabilnost podjetij na trgu dela ter so v fazi razvoja: 

1. Inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost 

- poslovni razvoj, inovacije in mala, srednja podjetja, 

- raziskave, 

- izobraževanje, štipendije, mentorstvo in mladinsko podjetništvo. 

2. Socialna vključenost, mladinsko zaposlovanje: 

- sodelovanje mladih na trgu dela. 

Kot je razvidno zgoraj, je naš sklad zelo specializiran samo za mlade podjetnike in za tiste, ki si res želijo 

nekaj novega in inovativnega. Sklad bo financiral različne projekte za razvoj podjetja, hkrati pa bo dopuščal 

priložnost tudi mladim, da se udeležijo različnih projektov, izobraževanja, tečajev itd. Vsa finančna 

spodbuda je nepovratna, vendar se pred prejemom finančne spodbude podpiše pogodbo, v kateri se bosta 

obe stranki zavezali, da se financira iz sklada agencije, v zameno pa agencija dobi delnico tega podjetja. Ta 

sredstva, ki se pridobijo od mladih oz. rastočih podjetij, se bodo namenila naprej za druge namene, na 

primer za financiranje drugega podjetja, saj si prizadevamo za to, da denar kroži.  

Postopek se bo razvijal tako, da agencija razpiše prosta mesta za financiranje podjetij. Na ta prosta mesta 

se lahko prijavi neomejeno število podjetij, ki morajo dokazati svojo trenutno uspešnost, kako bodo 
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nadaljevala poslovno pot, kakšen izdelek oz. izdelke imajo, lastnosti izdelka, ter v najboljši in najslabši luči 

pokazati prihodnost oz. delovanje podjetja.  

Postopek izbire se nadaljuje tako, da se iz vseh prijav izbere neko določeno število prijav, ki se uvrstijo 

naprej. V drugi fazi postopka bodo ta podjetja povabljena na razgovor oz. predstavitev izdelka ter podjetja. 

Predstavitev je primarno namenjena temu, da agencija spozna njihovo razmišljanje ter znanje in veščine in 

njihov obseg. V tem postopku se izdeluje zapiske, da se vidi, približno koliko vsako od izbranih podjetij 

potrebuje financiranja, dodatnega časa in znanja. 

Temu procesu bo sledila še končna izbira podjetij, v katerih je razvidna prihodnost in možnosti za razvoj. 

Odločitev za določena podjetja bo odvisna od sredstva, ki ga imamo za to na voljo. Prvih nekaj let delovanja 

najverjetneje ne bomo uspeli financirati veliko podjetij, čez nekaj časa pa bomo lahko financirali skoraj vsa 

podjetja brez dodatnih postopkov in bo prijava na razpis dovolj, da podjetje pridobi financiranje.  

Ko se dokončno določi, katera podjetja dobijo financiranje, se začne proces priprave pogodb, čemur sledita 

podpis vseh pogodb in financiranje izbranega podjetja. V tem delu se bo začelo tudi pogajanje o tem, koliko 

delnic bo imel sklad oz. kakšen delež podjetja. Po natančni analizi sledijo pogajanja, ki bodo za vsako 

podjetje zelo specifična, saj je vse odvisno od višine financiranja ter velikosti posla in podjetja. 

Sklad za obveznice 

Obveznica je dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj (dolžnik) zavezuje imetniku (upniku) 

izplačevati kupone (obresti) in ob dospetju tudi glavnico (posojilo). S finančnega vidika se od delnic 

razlikujejo v tem, da imajo omejen potencialni donos. Medtem ko je donos delnic teoretično neomejen, se 

lastnik obveznic lahko nadeja le izplačila glavnice in kuponov. Glavna skrb investitorja v obveznice je torej 

ta, da bo izdajatelj obveznice poplačal svoje obveznosti. Po drugi strani pa se prednost obveznic pokaže v 

primeru stečaja oziroma likvidacije podjetja, ko imajo nosilci obveznic prednost pred lastniki kapitala pri 

izplačilu iz stečajne mase.331 

Tukaj je naš namen to, da obveznice kotirajo z diskontom, da bo naša agencija imela kapitalski donos prek 

razlike med nominalno vrednostjo ob zapadlosti in nakupno ceno. Obratno, če pride do premije, ima naša 

agencija nižji donos, saj pride do kapitalske izgube. 

                                                           

331 ALTA Skladi, d.d. Izobraževalne vsebine, URL: https://www.alta.si/sl-si/nalozbena-akademija/izobrazevalne-
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Če pa dejavniki, ki vplivajo na ceno obveznic, ostanejo nespremenjeni, se cena obveznic, ki kotirajo s 

premijo oziroma diskontom, s potekom časa približuje nominalni vrednosti. Padanje oziroma rast vrednosti 

obveznice zaradi poteka časa ne vpliva na pričakovano donosnost investitorja.332 

Obveznice kotirajo brez natečenih obresti. To pomeni, da bo investitor za obveznico moral plačati navedeno 

ceno in obresti, ki so natekle od izplačila zadnjega kupona. Po drugi strani bo zaradi natečenih obresti prejel 

višjo ceno od navedene pri prodaji obveznice.333 

Tveganja334, ki lahko nastanejo, so: 

- kreditno tveganje: tveganje, da izdajatelj ne bo poplačal vseh svojih obveznosti. Kreditno tveganje 

je razvidno iz bonitetnih ocen in pribitka na »benchmark« (državne obveznice ali obrestne 

zamenjave); 

- tržno tveganje oziroma tveganje obrestne mere: tveganje, da se bo cena obveznice spremenila 

zaradi spremenjenih razmer na trgu obrestnih mer, pri čemer nižje obrestne mere pomenijo dvig 

cene obveznice s fiksnim kuponom in obratno. Tveganje obrestne mere ni pri vseh obveznicah 

enako. Dolgoročne obveznice, obveznice z nižjim kuponom in obveznice z višjo donosnostjo do 

dospetja so bolj občutljive na spremembe obrestne mere. Njihovo občutljivost na spremembe 

obrestne mere ocenjujemo s trajanjem; 

- valutno tveganje: tveganje spremembe vrednosti valute in s tem donosnosti obveznice. To tveganje 

je prisotno, kadar se kupuje obveznica, ki je denominirana v tuji valuti; 

- tveganje reinvestiranja: tveganje, da bo vlagatelj moral reinvestirati pridobljene kupone po nižji 

obrestni meri od tiste v času nakupa. Nižanje obrestnih mer zvišuje vrednost obveznic s fiksno 

obrestno mero, vendar pa po drugi strani pomeni nižje obresti na pridobljene kupone. 

Tako kot je navedeno zgoraj, si bomo namenili med 24 % in 56 % deleža sredstev za obveznice. Agencija 

si bo obveznice kupila v Sloveniji in tujini, saj je namen, da Slovenijo rešimo dolga do drugih držav in EU, 

hkrati pa dobimo priliv denarja iz drugih podjetij oz. držav v našo državo. Pri tem obstajajo tveganja, na 

katera bodo pozorni strokovnjaki za analizo tveganja. Na podlagi analize pa bodo podali mnenje. Področje, 

za katero bo agencija namenila denar, še ni znano, saj ne zahtevamo kaj posebnega pri tem skladu. Edini 

cilj je, da damo čim več denarja na trg in povečamo cirkulacijo denarja. 
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Sklad za delnice 

Delnica predstavlja del lastništva v podjetju in njenemu imetniku zagotavlja določene pravice.  

Najpogostejše v svetu so navadne delnice. Te njihovim lastnikom zagotavljajo pravico: 

- do dela dobička oziroma dividende, 

- do udeležbe pri upravljanju družbe in 

- do ustreznega dela preostalega premoženja po morebitni likvidaciji ali stečaju družbe. 

Po slovenski zakonodaji nominalna vrednost delnice ne sme biti nižja od enega evra, medtem ko v 

anglosaškem svetu obstajajo tudi tako imenovane »penny stocks«. Običajno gre za visoko špekulativne 

delnice, katerih vrednost je nižja od enega ameriškega dolarja. Popolno nasprotje teh delnic so t. i. »blue-

chipi«, s čimer označujemo delnice znanih in uveljavljenih podjetij. Praviloma naj bi to zagotavljalo večjo 

poslovno stabilnost, delnice pa naj bi bile obenem tudi bolj likvidne. Na Ljubljanski borzi se ta izraz 

uporablja za delnice, ki so uvrščene v prvo kotacijo. V prvo kotacijo Ljubljanske borze so namreč vključene 

delnice družb, ki najbolj izstopajo po likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslovanja. 

Vlagatelji lahko delnice prek borznih članov kupujejo neposredno na borzi oziroma v delnice investirajo 

posredno prek delniških ali mešanih vzajemnih skladov. 

Pri vrednotenju delnic upoštevamo različne kazalnike, med katerimi so najpogostejši P/E, P/B, P/S in 

dividendna donosnost: 

- P/E: s kazalnikom P/E (cena delnice v primerjavi z dobičkom za delnico) merimo, koliko evrov so 

vlagatelji pripravljeni plačati za en evro letnega dobička družbe; 

- P/B: s kazalnikom P/B (cena delnice v primerjavi z dobičkom za delnico) merimo, koliko evrov so 

vlagatelji pripravljeni plačati za evro knjigovodske vrednosti podjetja; 

- P/S: s kazalnikom P/S (cena delnice v primerjavi s prihodki za delnico) merimo, koliko so vlagatelji 

pripravljeni plačati za en evro letnih prihodkov družbe; 

- dividendna donosnost: izračun dividendne donosnosti pokaže, kakšno donosnost bi dosegel 

vlagatelj, če bi kupil delnico, podjetje pa bi naslednje leto izplačalo enake dividende kot letos. 
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Velja omeniti, da je uporaba gornjih kazalcev smiselna le ob poznavanju poslovanja družb oziroma njihovih 

dejavnikov ustvarjanja vrednosti. Vsak kazalec ima pri tem svoje prednosti in slabosti, za delnico pa sta 

bolj kot obstoječe poslovanje ključna ocena prihodnjega poslovanja in sentiment vlagateljev.335 

Delnice bodo v našo agencijo prispevale konstantni dobiček oz. priliv denarja. Te delnice si bo agencija 

kupila s tujih trgov, saj so največji dobički v tujih multinacionalnih podjetjih. Pri nakupu delnice si bo 

agencija pomagala z različnimi bankami in borzami v Sloveniji. V tem delu nam bodo tako kot pri 

obveznicah zelo pomagali naši partnerji, ki so specializirani na različnih področjih. Pomagali bodo največ 

z analizo trga, izdajanjem mnenja o naložbi v tujini, mnenjem o nakupu tuje delnice in mnenjem o izbranih 

podjetjih. 

7.4. Predstavitev modela za izračun ekonomskega učinka na gospodarstvo 

 

Človeški razum je kompleksen, povedi in stavki velikokrat niso dovolj za zapolnitev njegovih pričakovanj, 

številke pa so druga zgodba. V naše poročilo smo zato poskušali vključiti tudi izračun ekonomske 

upravičljivosti predlaganega modela.  

7.4.1. Metodologija za izračun prostega denarnega toka 

Najprej smo izračunali prosti denarni tok agencije, ki bi ga ta bila sposobna samostojno ustvariti s svojim 

poslovanjem. Na ta način smo ugotavljali, ali je agencija lahko samostojna in za svoje delovanje ne 

potrebuje zunanjih virov prihodkov. Denarni tok nam kasneje pomaga pri računanju skupnega učinka 

agencije na ekonomsko blaginjo.  

Prosti denarni tok smo izračunali s pomočjo naslednje enačbe: 

DT = [ Xpot * (Tu + Du) * (1- Li - Pz - Ss) ] + G – TC; 

kjer velja: 

DT = prosti denarni tok za posamezno koledarsko leto, 

Xpot = potencialni znesek zasega je enak ocenjeni vrednosti ilegalne ekonomije v obdobju posameznega 

koledarskega leta oziroma vrednosti vsega premoženja, ki v obdobju enega leta zamenja lastnika zaradi 

ilegalnih aktivnosti. Posledično je lahko vso to protipravno pridobljeno premoženje tudi zaseženo. 

                                                           

335 Prav tam. 
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Tu = trenutna uspešnost, izražena kot delež zaseženega premoženja v primerjavi z oceno Xpot. 

Du = dodana uspešnost specializacije, izražena kot delež povečanja zasega premoženja glede na Xpot. 

Li = likvidnostni koeficient, ki ocenjuje, kolikšen delež premoženja izgubimo pri prodaji premoženja. 

Pz = koeficient postopka zavarovanja premoženja, ki ocenjuje, kolikšen delež zaseženega premoženja 

moramo nameniti stroškom zavarovanja in skladiščenja med izvedbo pravnih postopkov.  

Ss = koeficient sodnih stroškov, ki ocenjuje, kolikšen delež zaseženega premoženja moramo nameniti za 

poravnavo nastalih sodnih in ostalih pravnih stroškov postopka.  

G = nominalni znesek državne pomoči, sredstev, ki bi morebitno bila dodeljena agenciji kot denarna 

sredstva ali v drugih oblikah, kot so poslovni prostori, kadri itd.  

TC = totalni oziroma celotni stroški poslovanja agencije, ki so razdeljeni na stroške dela, stroške poslovnih 

prostorov in tekoče upravljalne stroške.  

Zgoraj navedeni model ne upošteva stroškov kapitala, ki bi bil potreben za vzpostavitev omenjene agencije. 

Denarni tok, ki upošteva tudi stroške kapitala, bo predstavljen v nadaljevanju, pod finančnim načrtom za 

dejansko vzpostavitev agencije. Zgoraj navedena enačba predpostavlja, da je ves ustanovitveni kapital že 

vrnjen Republiki Sloveniji. 

7.4.2. Metodologija pridobivanja in predstavitev podatkov 

Pridobivanje podatkov je bilo oteženo, saj ilegalne ekonomije in korupcije ni moč natančno izmeriti, zato 

smo se večinoma zanašali na ocene, pri tem pa smo pazili, da so pridobljene ocene izvirale iz zanesljivih 

virov.  

Poleg tega, da nekaterih dejavnikov enostavno ni moč izmeriti, pa nam ni bilo v pomoč tudi dejstvo, da 

državno tožilstvo ne vodi evidence o celotnem zasegu protipravno pridobljenega premoženja znotraj 

posameznega leta. Prav tako nimamo nobenega podatka glede učinkovitosti pri dejanskem izvrševanju 

pravnomočnih sodb za odvzem premoženja. Zato smo pri naših izračunih predpostavili, da je sodnik 

pravilno ocenil vrednost premoženja, da so bili stroški zavarovanja enaki stroškom zavarovanja agencije in 

da sta učinkovitosti razprodaje premoženja enaki. Praktično predpostavljamo, da sta učinkovitosti postopka 

enaki, kar ni realna predpostavka, saj predpostavljamo, da bo agencija zaradi specializacije, strokovnega 

kadra in lastnih skladiščnih prostorov pri postopku zagotovo bolj učinkovita, pa vendar, ker nimamo 

podatkov trenutne učinkovitosti, jih bomo zaradi poenostavitve izenačili. Omenjeno je pomembno pri 

končnem izračunu vpliva agencije na ekonomsko blaginjo.  
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 Xpot 

Pri ocenjevanju potencialnega zasega oziroma Xpot smo se oprli na raziskavo IMF-a iz leta 2018, ki 

ocenjuje velikosti sivih ekonomij po posameznih državah. Pri svojih izračunih so uporabili več različnih 

metodologij in posledično so dobili tudi več rezultatov. Tako so v enem primeru ocenili, da je velikost sive 

ekonomije v Sloveniji nekje od 10,2 % BDP-ja pa do 24,1 %336. Manjšo številko so pridobili z metodologijo 

primerjave držav, in sicer so zasnovali ekonometrični model, ki je ocenjeval podobnost držav med seboj, 

potem pa so podatke o sivih ekonomijah, pridobljenih od držav, katerih statistični uradi sami ocenjujejo 

iskano spremenljivko, izenačili s podobnimi državami. Postopek je bolj kompleksen, kot navajamo, zato 

prilagamo tudi prvotno študijo.337 Večjo številko pa so pridobili z metodo MIMIC, ki uporablja večje 

število indeksov za oceno sive ekonomije, več o metodologiji pa v priloženem viru.338 Pri obeh 

metodologijah so uporabili povprečne vrednosti podatkov od leta 1991 do leta 2015.  

Takoj opazimo velik razkorak med vrednostnima, kar pa ne predstavlja tako velike težave kot definicija 

sive ekonomije, kjer je všteto veliko več, kakor zadeva Xpot, in sicer tudi delo na črno, neprijavljena 

proizvodnja in prodaja brez računa. Zato smo morali iz teh podatkov izluščiti le velikost letne ilegalne 

ekonomije in korupcije. To nam je uspelo na način, predstavljen v nadaljevanju. 

V IMF-ovi raziskavi so avtorji ugotovili, da je problem metodologije MIMIC med drugim tudi dvojno 

štetje, zato naj bi tudi prišlo do tako velikega razkoraka med metodologijama. Ta učinek so poizkušali 

minimizirati in določene postavke odšteti od končnih rezultatov MIMIC in tako pridobiti prilagojene 

rezultate MIMIC. Prikazali so metodologijo prilagoditve za Nemčijo in Estonijo. Pri tem smo opazili, da 

so odšteli tudi ocenjen delež ilegalne ekonomije, saj jih ta v tej raziskavi ni zanimal. Tako smo pridobili 

podatek, da ocenjujejo, da je v prvotni MIMIC-oceni sive ekonomije za nemčijo 7,4 % ilegalnih aktivnosti, 

za Estonijo pa 7 %.339 Zaradi podobnosti deležev in držav smo predpostavili, da podobno velja za Slovenijo, 

in smo vzeli povprečno vrednost 7,2 % od ocenjene MIMIC-vrednosti sive ekonomije, slednje naj bi tako 

predstavljalo povprečno vrednosti ilegalne ekonomije v Sloveniji. Za leto 2017, ko je bila vrednost 

nominalnega BDP-ja 43 mrd €, to pomeni 746.136.000 €.340 

                                                           

336 Podatki predstavljajo nominalni znesek predstavljen, kot odstotek glede na BDP posamezne države, in ne kot končni vpliv na 
BDP. 

337 Medina, Schneider, SHADOW ECONOMIES AROUND THE WORLD: WHAT DID WE LEARN OVER THE LAST 20 

YEARS? (2018), str. 46. 
338 Prav tam. 
339 Prav tam. 
340 0,241 * 0,072 * 43 mrd €. 
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Če vzamemo nižjo oceno, se pravi 10,2 % BDP-ja, in predpostavimo isto strukturo sive ekonomije, pa bi 

morali dobiti 307.020.000 €341, srednja vrednost obeh zneskov pa bi bila 526.578.000 € in ta znesek bi 

uporabili v izračunu. Pa vendar tega ne smemo narediti, saj v oceni 10,2 % ni všteta ilegalna ekonomija. 

Avtorji so s prilagajanjem metode MIMIC želeli zapreti velik razkorak med metodama, zato so med drugim 

odšteli tudi ocenjeno vrednost ilegalne ekonomije. Posledično sklepamo, da v ocenah sive ekonomije, ki so 

nastale po metodi primerjave med državami, ni ilegalne ekonomije. Potemtakem bi bilo napačno upoštevati 

isto strukturo sive ekonomije. Naj poudarimo, da se državne statistike, ki merijo sivo ekonomijo, poizkušajo 

izogibati ilegalni ekonomiji, kar je tudi skladno s cilji avtorjev IMF-ove raziskave, rezultati primerjalne 

metode pa se neposredno naslanjajo na te statistike. Glede na pojasnjeno je edino razumno od nas, da za 

nadaljnje izračune kot oceno Xpot uporabljamo znesek 746.136.000 €.  

Ta znesek smo primerjali tudi s slovensko statistiko, ki je zelo skopa, pa vendar se je letno poročilo Urada 

za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD) izkazalo za zelo koristno. V letnem poročilu za leto 

2017 UPPD342 navaja, da je prijel 558 prijav sumljivih transakcij. Skupna vrednost sumljivih transakcij, 

katerih nepravilnosti oziroma ugotovitve UPPD so bile posredovane naprej, kot pisna obvestila ali pisne 

informacije, se pravi brez ovrženih prijav, v katerih ni bilo odkritih nepravilnosti za upravičen sum, znaša 

482.451.003,5 €343. Od tega je bilo 108.215.285 €344 davčnih utaj, ki jih odštejemo od celotnega zneska, saj 

naša ocena ilegalne trgovine z metodo MIMIC ne upošteva davčnih utaj, ki so rezultat legalnega poslovanja 

in so večinoma rezultat sive ekonomije. Tako dobimo 374.235.718,5 €, kar predstavlja 50,16 % našega 

ocenjenega Xpot. Ta podatek nam pove, da UPPD v povprečju zazna kar dobro polovico celotne ocenjene 

ilegalne ekonomije. Ta podatek je vsekakor hvale vreden, pa vendar pušča tudi prostor za izboljšavo.  

Ilegalna ekonomija ali korupcija 

V tej točki je pomembno tudi pojasniti, zakaj se toliko osredotočamo na ilegalno ekonomijo in pozabljamo 

na korupcijo. To je tako, ker obstaja močna povezava med obema. Korupcija predstavlja velik del operacij 

ilegalne ekonomije, natančneje podkupovanje uradnikov ipd. Velik del denarja oziroma zaslužkov, ki 

izvirajo iz ilegalnih sfer, se uporabi za podkupnine. Tako bi v tem primeru, če bi nekako lahko izmerili le 

korupcijo, imeli problem dvojnega štetja. Morebitne ocene korupcije, predvsem neto znesek in pridobljeno 

premoženje, pa bi bile še bolj relativne kot naša ocena ilegalne trgovine. Dodatna težava pri merjenju 

                                                           

341 0,102 * 0,072 * 43 mrd €. 
342 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročilo o delu urada, (2017), str. 13. 
343 UPPD izpostavlja, da zneski predstavljajo nominalne zneske, na katere se nanašajo prijave, in ne pridobljenih premoženjskih 

koristi. Mi zaradi ponastavitve predpostavljamo, da sta zneska enaka. 
344 Vse tuje valute so pretvorjene v € po uradnem tečaju ECB-ja na dan 29. 12. 2017. 
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korupcije in pridobljene premoženjske koristi iz korupcije je tudi, da je večina podkupnin, ki niso prepletene 

z ilegalnim svetom, močno razdrobljenih na majhne zneske, katerih pregon pod predpostavko, da jih najprej 

odkrijemo, ne bi bil ekonomsko upravičljiv, saj bi stroški postopka presegali dejansko vrednost odvzetega 

protipravno pridobljenega premoženja. Bolj učinkovit boj od odvzema v tem primeru je preventiva in 

zagotavljanje zdravega ekonomskega okolja, ki minimizira potrebo po korupciji. Del poročila je zato 

osredotočen tudi na predloge in primere iz prakse za minimiziranje koruptivnega okolja.  

Trenutna uspešnost 

Pri ocenjevanju trenutne uspešnosti zasega protipravno pridobljenega premoženja smo se ponovno zanesli 

na podatke iz letnega poročila UPPD. Iz slednjega smo razbrali, da je bilo v koledarske letu 2017 odvzetih 

4.513.377 € protipravno pridobljenega premoženja in hkrati dodatno odrejena vrnitev protipravno 

pridobljenega premoženja v višini 29.252.494 €. Če predpostavimo, da bodo vsa odrejena sredstva za 

vrnitev tudi zasežena, kar sicer ni realna predpostavka, ker je bilo od omenjenih sredstev v istem času 

zavarovanih le 166.262,82 €, pa vendar ponovno predpostavljamo enako učinkovitost, kakor bi jo imela 

načrtovana agencija, ena izmed primarnih nalog katere bi bilo ravno to, da so vsa odrejena sredstva za zaseg 

dejansko tudi zasežena. Med drugim tudi z maksimalnimi, pravočasnimi zavarovanji premoženj, potem 

takem to predstavlja 33.765.876 € zaseženega premoženja in če to delimo z Xpot, dobimo trenutno oceno 

uspešnosti zasega protipravno pridobljenega premoženja, ki znaša pohvalnih 4,53 %. Iz tega sledi, da je Tu 

= 0,045. 

Pri tem smo zanemarili 18.418.024 €, pobranih s strani FURS-a v obliki naknadne obdavčitve in kazni za 

prej omenjenih dobrih 100 milijonov € davčnih utaj, ki pa so rezultat legalnega poslovanja. Zato jih tudi 

nismo vključili v uspešnost, saj je večina tega denarja pobranega brez sodnih postopkov, z izjemo enega 

samega.345 

Dodana uspešnost specializacije 

Da bi ugotovili, koliko bolj smo dejansko lahko uspešni z uvedbo omenjene agencije, smo kar neposredno 

kontaktirali irski Urad za preiskavo in zaseg protipravno pridobljenega premoženja in jih prosili za podatke 

o tem, za koliko se je povečala njihova uspešnost pred in po uveljavitvi omenjenega urada. Podatke o 

izboljšanju lahko neposredno upoštevamo tudi v našem primeru, saj sta si urada po načinu poslovanja zelo 

podobna. Po več poskusih in prošnjah, da bi od agencije pridobili potrebne podatke, pa nam to ni uspelo 

                                                           

345 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročilo o delu urada, (2017), str.21. 
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pravočasno, zato smo morali najti podobno državo z javno znanimi podatki o izboljšanju uspešnosti. Našli 

smo podatek za Romunijo, kjer se je vrednost zaseženega premoženja pred in po ustanovitvi  

ARO-ta povečala kar za 400 %.346 Podobno velja tudi za Veliko Britanijo, kjer so v prvih petih letih 

uveljavitve te agencije zasegli petkrat več nezakonito pridobljenega premoženja kot poprej.347 Tako 

povečanje predstavlja izjemne nadpovprečne rezultate, posledično sklepamo, da bi bilo naivno enako 

upoštevati za Slovenijo. Čeprav predstavljena agencija predstavlja večjo dodano vrednost in uspešnost, kot 

le navaden ARO v primeru Romunije, bomo za Slovenijo predvideli povečanje v višini 200 %. V primerjavi 

z Romunijo predvidevamo skromno povečanje, pa vendar je bolje, da v tem trenutku predvidimo nižjo 

oceno in kasneje dokažemo večjo učinkovitost kakor obratno. Tako ugotovimo, da je dodana uspešnost 

specializacije oziroma Du = 0,09, kar pomeni, da predvidevamo, da bomo z agencijo odvzeli za 9 % več 

od ocenjenega potencialnega protipravno pridobljenega premoženja. 

Skupni koeficient stroškov prodaje, postopka in zavarovanja 

Zaradi poenostavitve predpostavljamo, da je skupni strošek izgube vrednosti premoženja pri prodaji, pri 

postopku zavarovanja in sodnih stroškov enak približno 10 % vednosti sodniških odlokov za zaseg 

protipravno pridobljenega premoženja.  

Stroški prodaje premoženja in zavarovanja so odvisni od strukture premoženja, in sicer več kot je denarnih 

sredstev in bolj kot so ostala nedenarna sredstva likvidna, manjši je njihov strošek prodaje in tudi 

zavarovanja, saj jih lahko hitreje likvidiraš. Prav tako je strošek zavarovanja denarja mnogo manjši kakor 

na primer strošek zavarovanja jahte. Stroški sodnih stroškov pa so bolj korelirani s količino postopkov 

kakor s samo vrednostjo, zato smo za ponastavitev vse te stroške združili in predpostavili, da v povprečju 

predstavljajo omenjenih 10 % oziroma potemtakem velja, da je (1 – Li – Pz – Ss) enak 0,9. 

Državna sredstva 

Državna sredstva oziroma G smo vključili v naš izračun za primer kakršnekoli državne pomoči agenciji. 

Če bi se agenciji razpisala proračunska sredstva ali pa bi se ji dodelil že zaposlen kader iz drugih agencij, 

bi to upoštevali tudi v našem izračunu. Ker v tej točki ne vemo, kako je država pripravljena podpreti 

ustanovitev agencije in kasneje tudi njeno delovanje, smo v tej točki predpostavili, da je G enak 0.  

                                                           

346 United Nations Office on Drugs and Crime, Report of the international expert group meeting on effective management and 

disposal of seized or frozen and confiscated assets (2015), str. 5.  
347 Rejec Longar, MODELI ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA – PRAVNI, ORGANIZACIJSKI IN 

IZVEDBENI VIDIKI (2018), str. 104. 
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Celotni stroški agencije 

Stroške agencije oziroma TC smo razdelili na tri podskupine, in sicer stroške dela, stroške prostorov in 

tekoče operativne stroške agencije.  

Pri ocenjevanju stroškov dela smo se zanesli na letna poročila drugih podobnih agencij. Pri pregledu 

letnega poročila UPPD in KPK smo ugotovili, da se stopnja izobrazbe zaposlenih v agenciji bolje ujema s 

stopnjo izobrazbe zaposlenih v KPK. Zato smo tukaj uporabili izračunano povprečno vrednost stroškov na 

zaposlenega in to množili z ocenjenim številom zaposlenih v agenciji. Povprečen strošek na zaposlenega je 

za KPK v letu 2017 znašal 31.083.18 €.348 Za agencijo predpostavljamo, da bo v začetnih letih poslovanja 

nekje 25–30 zaposlenih. Zato smo ponovno vzeli srednjo vrednost 27,5 zaposlenega, kar nanese 854.787,45 

€ letnih stroškov za delo.  

Pri ocenjevanju stroškov prostorov smo se ponovno zanesli na letno poročilo KPK, in sicer je slednja v 

letu 2017 porabila 163.603 €349 za najemnino za poslovne prostore, v katerih deluje 39350 zaposlenih. Te 

stroške smo delili s številom zaposlenih in pridobili povprečno vrednost najemnine na zaposlenega. To 

vrednost smo nato množili z zgornjo oceno števila zaposlenih v agenciji, se pravi 30, in pridobili oceno 

stroška najemnine za poslovno stavbo, ki znaša 125.848,45 €. Temu je treba prišteti še strošek lastnih 

skladiščnih prostorov za namene zavarovanj premoženja. Ugotovili smo, da so trenutne cene najema 

skladiščnih prostorov v Ljubljani nekje od 5 do 7 €351 na m2 skladiščnega prostora. V tej fazi je zelo težko 

predpostaviti, kako velika skladišča bomo dejansko potrebovali. Kljub vsemu pa ocenjujemo, da bo 

skladišče v izmeri 3.000 m2 zadostovalo za začetna leta agencije. Če bo kasneje zaznana potreba po širitvi 

ali oženju, se bo agencija temu primerno tudi prilagodila. Če upoštevamo povprečno ceno skladiščnih 

prostorov v Ljubljani, in sicer 6 €/m2, dobimo ocenjene stroške najemnine skladiščnih prostorov v višini 

216.000 €. 

Iz navedenih razlogov ocenjujemo, da bodo tako skupni letni stroški najemnine znašali 341.848.45 €  

Stroški najemnine in dela skupaj znašajo 1.196.635,9 €, temu je treba dodati še 20 % tekočih operativnih 

stroškov, nepredvidenih stroškov in stroškov storitev (na primer stroški varovanja, izobraževanj, investicij 

                                                           

348 Komisija za preprečevanje korupcije, Letno poročilo (2017), str. 14. 
349 Komisija za preprečevanje korupcije, Letno poročilo (2017), str. 16. 
350 Komisija za preprečevanje korupcije, Letno poročilo (2017), str. 14. 
351 Nepremičnine.net, Poslovni prostor, Skladišče, URL: https://www.nepremicnine.net/oglasi-najem/ljubljana-mesto/poslovni-

prostor/skladisce/.  

https://www.nepremicnine.net/oglasi-najem/ljubljana-mesto/poslovni-prostor/skladisce/
https://www.nepremicnine.net/oglasi-najem/ljubljana-mesto/poslovni-prostor/skladisce/
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itd.). Skupno tako ocenjujemo, da celotni stroški agencije oziroma TC znašajo približno 1.435.963,08 € na 

leto.  

Rezultat prostega denarnega toka 

S pomočjo teh podatkov lahko na osnovi predstavljene enačbe ocenimo prosti denarni tok, ki znaša 

89.219.560,92 € 

7.4.3. Metodologija izračuna neto učinka agencije na blaginjo 

Neto blaginjo zaradi ustanovitve agencije lahko ocenimo z naslednjo enačbo: 

NB = DT * In + Du - Tzz - G + XYZ; 

kjer velja: 

NB = neto povečanje blaginje zaradi ustanovitve agencije, 

DT = prosti denarni tok, 

In = povprečna donosnost sklada, v katerega se nalagajo in obrestujejo zaseženi presežki sredstev glede na 

različno število let obrestovanja, 

Du = dodana učinkovitost oziroma povečanje stroškovne učinkovitosti postopkov, 

Tzz = trenutni zaseženi znesek protipravno pridobljenega premoženja v Sloveniji, 

G = nominalni znesek državne pomoči, sredstev, ki bi morebitno bila dodeljena agenciji kot denarna 

sredstva ali v drugih oblikah, kot so poslovni prostori, kadri itd. 

XYZ = skupna vrednost »spillover« učinkov na ekonomsko blaginjo, podrobno obrazloženi spodaj pod isto 

imenskim naslovom. 

7.4.5.Razlaga učinkov XYZ 

Ko omenjamo dejavnike XYZ, se navezujemo predvsem na vse pozitivne učinke ustanovitve omenjene 

agencije in jih kasneje tudi pretvorimo v monetarno vrednost. Ti pozitivni učinki so predstavljeni v 

nadaljevanju.  

Upad kriminalitete in korupcije 

Zaradi povišanja učinkovitosti agencije za upravljanje z zaseženimi sredstvi, ki predvsem izvira iz naslova 

specializacije pri finančnih preiskavah in nadaljnjih izboljšavah pri upravljanju z zavarovanimi ter 

zaseženimi sredstvi, lahko pričakujemo upad stopnje organiziranega kriminala in stopnje korupcije. 
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Zasežena sredstva so do trenutka zasega predstavljala osnovna sredstva kriminalnih združb za opravljanje 

ilegalnih dejavnosti. Po zasegu premoženja so jim ta osnovna sredstva odvzeta, poslovanje je oteženo, v 

nekaterih primerih pa tudi preprečeno. Prav tako lahko zaradi povišanja uspešnosti agencije pri zaznavanju 

premoženja ilegalnega izvora pričakujemo tudi povečano zaznavo kriminalnih združb in njihovega 

poslovanja. Informacije, pridobljene s strani agencije, bodo deljene tudi z drugimi prisojnimi organi za 

pregon kriminala z namenom pregona v skladu z Zakonom o kazenskem postopku. Temu primerno se bo 

stopnja kriminala v državi zmanjšala in korupcije tudi, saj sta pojava statistično značilno močno korelirana, 

kar bomo prikazali v nadaljevanju.  

Kriminal in korupcija imata negativen vpliv na ekonomsko blaginjo državljanov. To dokazuje tudi 

raziskava Maura (1995), ki je bila ena od prvih empiričnih študij, ki je obravnavala odnos med korupcijo 

in gospodarskim razvojem ter prišla do ugotovitev, da se bolj koruptivne države srečujejo z nižjimi 

stopnjami rasti BDP na prebivalca in z nižjo stopnjo naložb.352 

Stranka Zelenih v Evropskem parlamentu je z raziskavo ocenila, da nas samo korupcija v Sloveniji stane 

3,5 milijarde € na leto v izgubljenem bruto domačem proizvodu.353 Po pregledu prvotne raziskave, na 

katero so se oprli, smo ugotovili, da je ta številka povprečje različnih metod izračuna škode, vsekakor pa ta 

številka že vsebuje vse stranske vplive korupcije, tako imenovane multiplikativne učinke.354 Poleg 

navedenih virov smo se dodatno zanesli še na raziskavo, ki ugotavlja, da sta korupcija in organizirani 

kriminal močno korelirana pojava. Natančneje so z ekonometričnim modelom ocenili, da korelacijski 

koeficient med odvisno spremenljivko, indeksom visoke korupcije in neodvisno spremenljivko indeksom 

organiziranega kriminala znaša kar 0,708 pri stopnji značilnosti  

α = 0,01.355 Če povzamemo, ugotovili so, da dvig stopnje organiziranega kriminala za 1 odstotno točko, 

povzroči dvig stopnje korupcije za 0,708 odstotne točke pri vsem ostalem nespremenjenem. Če 

predpostavimo, da imata korupcija in organizirani kriminal enake negativne učinke na ekonomijo oziroma 

je njihova ekonomsko povzročena škoda enaka, kar pomeni, da dvig organiziranega kriminala za 1 odstotno 

točko povzroči enak znesek škode na gospodarstvo kakor dvig visoke korupcije za enak delež, potem lahko 

izračunamo oceno povzročene škode organiziranega kriminala na letni ravni. 

                                                           

352  Mauro, CORRUPTION AND GROWTH (1995), str.704. 
353 The Greens/EFA Group, The Cost of Corruption Across EU (2018), str. 54. 
354 European Parlimentari Research Service, Cost of Non- Europe in The Area of Organised Crime and Corruption (2016), str. 9. 
355 Buscaglia, van  Dijk, CONTROLLING  ORGANIZED  CRIME AND  CORRUPTION IN  THE PUBLIC  SECTOR (2003), 

str. 23. 
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Ocena povzročene škode organiziranega kriminala na letni ravni tako znaša 4,943  

milijarde €. To številko smo dobili tako, da smo delili oceno škode, ki jo povzroči korupcija, 3,5 mrd €, s 

korelacijskim koeficientom 0,708, pri tem pa smo predpostavili zgoraj naštete predpostavke. Da bi ugotovili 

neto pozitivni učinek ustanovitve agencije, pa moramo temu znesku prišteti še ocenjeno škodo korupcije, 

saj bi ustanovitev in delovanje omenjene agencije vplivala na oba pojava. Tako ugotovimo, da nas na letni 

ravni pojava korupcije in organiziranega kriminala z vključenimi vsemi posledicami staneta 8,443 

milijarde € v obliki povzročene škode in izgubljenega bruto domačega proizvoda. Če predpostavimo, da 

je zgoraj izračunani znesek neto vrednosti premoženja, tako imenovan Xpot, ki znaša 746.136.000 €, 

primarni znesek oziroma neto vrednost organiziranega kriminala in korupcije, ki posredno prek 

multiplikativnih učinkov posredno povzroči letno škodo v izračunani višini 8,443 mrd €, in upoštevamo 

navedeno povečanje uspešnosti agencije v višini 9 %, potem lahko izračunamo tudi neto zmanjšanje 

omenjene škode zaradi ustanovitve agencije, in sicer na način, predstavljen v nadaljevanju. 

Od celotne ocenjene škode najprej odštejemo Xpot, da se izognemo dvojnemu štetju, in tako dobimo znesek 

7.686.864.000 €, nato upoštevamo povišanje učinkovitosti agencije pri zaznavanju, pregonu in odvzemu 

premoženja – 9 % od dobljenega zneska in ugotovimo oceno letnega zmanjšanja škode zaradi ustanovitve 

agencije v višini 691.817.760 €.  

Povečanje državnih rezerv 

Z novo obliko centralizirane institucije smo obravnavali tudi povečanje učinkovitosti pri upravljanju z 

zaseženimi sredstvi in ker bi večino zaseženih sredstev investirali v poseben »sklad«, ki med drugim služi 

tudi za povečanje državnih rezerv, bi tako povečali ekonomsko stabilnost Slovenije in jo pripravili za 

morebitne črne scenarije, ki jih prinaša prihodnost. V vmesnem času se sredstva obrestujejo in posledično 

še multiplicirajo učinek zaseženih sredstev v primeru izrednih razmer. 

Spodbujanje R&D 

Ena izmed ključnih sprememb pri upravljanju sredstev našega modela je tudi vlaganje pridobljenih sredstev 

v razvoj visokotehnoloških podjetij. Delež v višini 20 % zaseženih sredstev po poplačilu stroškov 

obratovanja agencije bi bil namenjen konkretno srednji fazi razvoja podjetij, ki so se že razvila iz start-up 

začetne faze in potrebujejo dodatna sredstva za razvoj novih tehnologij. S sredstvi bi spodbudili tako rekoč 

»statično« fazo razvoja podjetij in s tem pripomogli k splošnemu tehnološkemu in inovacijskemu razvoju 

države. Država, ki raste v smeri inovacij, ima višjo dodano vrednost na zaposlenega in posledično tudi višjo 

raven plač in življenjskega standarda. Tukaj ciljamo predvsem na preboj Slovenije iz države posnemovalke 

v državo inovatorko. 
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Redistribucijski učinek 

Zelo pomembno vlogo pri ustanovitvi omenjene agencije ima tudi redistribucijski učinek, saj spremenimo 

namembnost zaseženega premoženja iz ilegalne sfere, ki povzroča škodo nacionalnem gospodarstvu, v 

legalno sfero gospodarstva na način, ki spodbuja gospodarstvo in državljanom nudi povečanje blaginje. 

Kljub temu da bo večino sredstev nekaj časa zadržanih v »skladu«, to še ne pomeni, da do redistribucijskega 

učinka nikoli ne pride, temveč velja nasprotno le, da do redistribucije pride z zakasnitvijo, v vmesnem času 

pa se s pomočjo obrestnoobrestnega učinka še okrepi oziroma multiplicira.  

7.4.6. Predstavitev rezultatov 

Prosti denarni tok smo že izračunali. Za povprečno donosnost sklada smo se zgledovali po norveškem 

nacionalnem skladu, ki je v povprečju od leta 1998 pa do leta 2019 generiral bruto donos v višini 5,8 %.356 

Zaradi poenostavitve tudi tukaj upoštevamo, da sta uspešnosti enaki in zato Du zamenjamo z 0, puščamo 

pa možnost za nadaljnje izboljšave. 

Oceno trenutnega zneska zaseženega premoženja oziroma Tzz smo pridobili iz poročila UPPD, ta znaša 

33.765,871 €357 za leto 2017 in drži pod predpostavko, da bodo vse odredbe sodišča za vrnitev protipravno 

pridobljenega premoženja tudi uspešne in bo vso premoženje dejansko tudi zaseženo. 

Za morebitna državna sredstva oziroma G tudi tu trenutno predpostavljamo, da so enaka 0. V prihodnosti 

se to lahko tudi spremeni. 

Prvi del učinkov XYZ, ki izvirajo iz upada stopnje organiziranega kriminala in korupcije, skladno z 

izračunom iz istoimenskega poglavja, tako znaša 691.817.760 €, drugi del učinkov XYZ, in sicer povečanje 

državnih rezerv, spodbujanje investicij v R&D in redistribucijske učinke, pa zaradi kompleksnosti izračuna 

v tem trenutku zanemarjamo.  

Ko vnesemo vse te podatke v izračun, lahko ugotovimo, da je celotni pozitivni neto učinek na blaginjo, ki 

bi ga povzročila ustanovitev agencije za upravljanje z zaseženimi sredstvi, enak 749.858.817,2 €.358 To 

pomeni, da Republika Slovenija na letni ravni izgublja 749.858.817,2 €, ker nima vzpostavljenega 

predlaganega samostojnega organa, Agencije za upravljanje z zaseženimi sredstvi. 

                                                           

356 Norges Bank, Returns, URL: https://www.nbim.no/en/the-fund/returns/.  
357 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, poročilo o delu urada, (2017), str. 22. 
358 Pod predpostavko, da se je ves denarni tok v povprečju obrestoval 6 mesecev.  

https://www.nbim.no/en/the-fund/returns/
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Če Republika Slovenija danes ne ustanovi predlaganega organa, to pomeni v naslednjih 10 letih izgubo 

1.164.997.602 €359 prostega denarnega toka in samo s strani učinkov XYZ bi utrpela 6.918.177.600 €360 

nepotrebne škode. Celotna, kumulativna škoda v naslednjih 10 letih pa je ocenjena na 7.745.516.492 € pod 

predpostavko, da vse ostalo ostane nespremenjeno in identično pridobljenim podatkom ter ocenam iz leta 

2017.  

7.5. Finančni načrt ustanovitve  

Kot predlog financiranja vzpostavitve agencije smo pripravili tri predloge. Naslednji predlogi so dokaz, da 

je ustanovitev agencije izvedljiva in tudi ekonomsko upravičena. 

7.5.1. Stroški  

Če povzamemo, smo že ugotovili, da celotni predvideni letni stroški znašajo 1.435.963,08 €. Ocenjujemo, 

da bi bilo smiselno za agencijo, da ima dovolj likvidnostnih sredstev za financiranje vsaj prvi dve leti, 

dokler se ne vzpostavi delujoč in učinkovit proces zasega sredstev, saj tudi tukaj lahko pričakujemo proces 

poizkusov in napak. Po zaposlenem ustreznem kadru in ustaljeni delovni praksi bo agencija skladno s 

prejšnjimi ugotovitvami samozadostna in ne bo potrebovala dodatnih zunanjih virov financiranja. Tako 

sklepamo, da bi za začetno investicij po teh izračunih z zaokrožitvijo navzgor bila potrebna sredstva v višini 

3.000.000 €, čemur dodamo še rezervna investicijska sredstva za namen vzpostavitve tehnološko razvitega 

delovnega okolja in morebitnih nepredvidenih stroškov, s čimer pridemo do osnovnega kapitala v višini 

4.000.000 €. Za pridobitev omenjenega zneska pa smo predvideli načine, predstavljene v nadaljevanju. 

7.5.2. Država zagotovi ustanovitveni kapital 

Financiranje bi prišlo s strani države ali z morebitnim sofinanciranjem Evropske unije. Se pravi, država 

zagotovi ustanovitvenim kapital v višini 4.000.000 €, saj je ustanovitev omenjene agencije v neposrednem 

interesu Republike Slovenije (RS). Poleg tega se presežna zasežena sredstva nalagajo v »sklad«, s katerim 

upravlja agencija, uradni lastnik sredstev sklada pa je RS. Posledično je tudi razumno, da sredstva za 

ustanovitev agencije, ki zagotavlja povišanje blaginje državljanov in denarnega toka RS, zagotovi prav 

država. 

7.5.3. Dolžniški kapital 

Agencija se zaradi predvidenega pozitivnega prostega denarnega toka lahko ustanovi tudi z dolžniškim 

kapitalom, ki pa mora izvirati od RS ali EU. Posledično se agencija zaveže, da mora v 5 letih od ustanovitve 

                                                           

359 Prvi denarni tok, obrestovan na koncu 1. leta, s povprečno letno stopnjo donosnosti 5,8 %. 
360 10-kratnik ocene zmanjšanja škode zaradi upada stopnje organiziranega kriminala in korupcije. 
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v enakih letnih anuitetah vrniti posojilo s pripadajočo dogovorjeno obrestno mero. Za namen izračuna letne 

anuitete smo predpostavili obrestno mero v višini 6 %. Tako znaša letna obveznost agencije do države 

949.585,60 €. Posojilo je poplačano na koncu 5. leta ustanovitve agencije, skupaj z obrestmi pa državi vrne  

4.747.928 €.  

Ocenjeni prosti denarni tok agencije na leto pred stroški kapitala znaša 89.219.560,92 €, tako ugotovimo, 

da tudi takrat, ko upoštevamo stroške kapitala oziroma višino anuitete, dobimo močno pozitiven prosti 

denarni tok v višini 88.269.975,32 €, kar nakazuje zmožnost odplačevanja posojila in hkrati izvedljivost 

dotičnega predloga financiranja ustanovitve. 

7.5.4. Postopna ustanovitev 

Pri predlogu o postopni ustanovitvi agencije smo se zanesli na podatek iz letnega poročila Urada za 

preprečevanje pranje denarja, ki pravi, da je vrednost začetno zavarovanega premoženja v Sloveniji in tujini 

na dan 31. 12. 2017 znašala 34.129.223 €.361 Posledično kot način ustanovitve predlagamo tudi naslednje. 

V sodelovanju z državnim tožilstvom bi izbrali posameznega tožilca, ki bi se posvetil izključno 

zavarovanemu premoženju in pripadajočim sodbam ter skladno z zakonom zavarovano premoženje tudi 

odvzel. Kakor bi se zavarovano premoženje postopoma odvzemalo in razprodajalo, bi se z zbranimi sredstvi 

postopoma ustvarjala tudi agencija. Prvotno le s širjenjem kadra, ki bi pomagal izbranem tožilcu pri zasegu, 

in ko bi se zbralo dovolj sredstev, se bi agencija tudi uradno ustanovila in delovala skladno z že navedenimi 

navodili.  

Glede na velikost zneska zavarovanega premoženja sklepamo, da bi se potrebna osnovna sredstva za 

ustanovitev agencije zbrala relativno hitro. Izbrani tožilec in ostali začetni kadri bi ob ustanovitvi agencije 

nadaljevali svoje delo pod okriljem novo ustanovljene agencije. 

  

                                                           

361 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročilo o delu urada, (2017), str. 22. 
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8. VLOGA ZASEBNEGA SEKTORJA IN NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ ODKRIVANJU, ODVZEMU IN ZASEGU 

PROTIPRAVNO PRIDOBLJENE PREMOŽENJSKE KORISTI 
 

8.1. Ekonomske doktrine, ključne za uspešno delovanje podjetji brez koruptivnih praks, in 

vloga zasebnega sektorja pri odkrivanju, odvzemu in zasegu protipravno pridobljene 

premoženjske koristi 

 

Če se pri ukrepih za preprečevanje korupcije in pri odrivanju, odvzemu in zasegu protipravno pridobljenega 

premoženja osredotočimo samo na korupcijo v javnem sektorju, smo storili premalo. Gre za večplasten 

problem, ki zahteva sistemske rešitve s holističnim pristopom. V zadnjem delu naše raziskave bomo opisali, 

zakaj je nujno aktivirati tudi zasebni sektor ter kakšne so dobre prakse poslovne integritete podjetij. 

8.2. Vloga zasebnega sektorja pri preprečevanju korupcije in odkrivanju, odvzemu in 

zasegu protipravno pridobljenih premoženjskih koristi 

 

Politično deklaracijo boja proti korupciji v poslovnem svetu so leta 2004 sprejeli Združeni narodi v 

Globalnem dogovoru. Deseto načelo Globalnega dogovora pravi, da bi se »gospodarski subjekti morali 

bojevati proti korupciji in jo zatirati v vseh oblikah, vštevši z izsiljevanjem in podkupovanjem«.362 Dogovor 

je temelj nadaljnjega dela vseh mednarodnih političnih in gospodarskih organizacij pri sprejemanju smernic 

in priporočil, ki jih podjetja lahko vzamejo kot vzor in implementirajo v svoje vsakdanje poslovanje. Ban 

Ki-moon, nekdanji generalni sekretar OZN, je v enem izmed svojih govorov leta 2014 prepoznal osrednjo 

vlogo, ki jo igrajo podjetja pri preprečevanju korupcije. Na mednarodni politični ravni je opaziti strinjanje 

držav glede osrednje vloge podjetij pri zmanjševanju korupcije.363 

Veliko pozornosti je posvečeno »povpraševanju« po korupciji s strani državnih uradnikov, empirične 

raziskave pa kažejo, da je tudi stran »ponudbe« lahko enakovredno škodljiva. Koristi, ki jih imajo podjetja 

                                                           

362 OZN, Deset načel Globalnega dogovora OZN, URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles, (4. maj 

2019). 
363 OZN, Corruption and the private sector (2015), URL: http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2015/uniscp885.html, 25. 

maj 2019. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2015/uniscp885.html
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od aktivne udeležbe pri koruptivnem vplivanju na države (angl. state capture), niso zanemarljive.364 

Rezultati raziskave iz leta 2012 (Ufere in drugi) predlagajo, da moramo narediti miselni preskok ter nehati 

gledati na podjetja kot na žrtve. V državah z višjimi stopnjami korupcije, kot je recimo Nigerija, so odkrili, 

da so podjetja aktivni udeleženci pri nedovoljenih praksah.365 Javno naročanje, infrastruktura in obramba 

spadajo med tradicionalna področja stika javnega in zasebnega sektorja. Zavedati se moramo, da podjetja 

ne tekmujejo samo z domačimi, ampak tudi s tujimi konkurenti z namenom sklenitve lukrativnih pogodb z 

državo, zato prepogosto postanejo »ponudniki« podkupovanja.366  

V teoriji na pomenu pridobiva kolektivni pristop k boju zoper korupcijo. Apliciranje tovrstne politike 

predstavlja izziv, saj je potrebna koordinacija več akterjev. V praksi to pomeni sodelovanje mednarodnih 

in nevladnih organizacij, podjetij in držav. Nedavna raziskava M. Zapate iz leta 2018 v Boliviji je pokazala, 

da lahko kolektiven pristop predstavlja trajnostni scenarij boja zoper korupcijo. Za pridobitev optimalnih 

rezultatov je potrebno sodelovanje vseh, hkrati pa je težko preprečiti prioritizacijo lastnih interesov akterjev 

pred skupnim ciljem.367 

Dobro korporativno upravljanje igra ključno vlogo pri preprečevanju korupcije. Podjetja so v koruptivnejših 

okoljih prisiljena k podkupovanju – tovrstna participacija podjetij v praksah podkupovanja pa nadalje 

podpihuje dojemanje dotičnega okolja kot visoko koruptivnega, kar vodi k višjim stopnjam korupcije. 

Analiza povezave med korporacijskim upravljanjem in korupcijo kaže, da je izboljšanje korporativnega 

upravljanja lahko katalizator za prekinitev kroga podkupovanja in korupcije.368  

Vključitev protikorupcijske politike v poslovanje podjetja je znak dobrega korporativnega upravljanja – 

delničarji in vlagatelji v državah, ki se srečujejo z visokim deležem korupcije, lahko prejmejo do podvojene 

dividende ob izboljšanju korporativnega upravljanja. Boljše korporativno upravljanje pomaga zmanjšati 

prakse podkupovanja na ravni podjetij, kar lahko potencialno dodatno poveča vrednotenje podjetij. Slabo 

upravljanje podjetij na drugi strani spodkoplje učinkovitost svetovne protikorupcijske kampanje v obdobju 

globalizacije. Raziskave kažejo, da so podjetja iz držav z nižjimi standardi upravljanja bolj verjetno 

vpletena v prakso podkupovanja pri izvozu blaga ali storitev v druge države. Zato je izboljšanje poslovnega 

                                                           

364 Faccio, POLITICALLY CONNECTED FIRMS (2006), str. 369. 
365 Ufere, Perelli, Boland in Carlsson, MERCHANTS OF CORRUPTION: How Entrepreneurs Manufacture and Supply Bribes 

(2012), str. 2440. 
366 Forgues-Puccio, CORRUPTION AND THE PRIVATE SECTOR: A REVIEW OF ISSUES (2013), str. 8. 
367 Zapata, COLLECTIVE ACTION THEORY APPLIED TO ANTI-CORRUPTION PRACTICE: A BOLIVIAN CASE STUDY 

(2018), str. 7. 
368 Wu, CORPORATE GOVERNANCE AND CORRUPTION: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS (2005), str. 168. 
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upravljanja podjetij v nekaterih vodilnih državah izvoznicah ključ do učinkovite protikorupcijske kampanje 

z učinkom po vsem svetu.369 

8.2.1. Razmerje med korupcijo in nezakonitim pridobivanjem premoženja 

Odkrivanje, zaseg in odvzem nezakonito pridobljenih premoženjskih koristi od podjetji so znatno oteženi, 

saj slednja izvajajo transferje prek več jurisdikcij v navidezne družbe (angl. shell company). Raziskava prek 

200 primerov široko razsežne korupcije, ki jo je izvedla Svetovna banka, je pokazala, da je bila v več kot 

70 % primerih uporabljena navidezna družba za pranje nezakonito pridobljenih finančnih sredstev. 

Odpiranje tovrstnih družb omogoča družbenikom skritje nezakonito pridobljenega premoženja.370 

Navidezne družbe so problematične z več vidikov, vendar če se osredotočimo samo na tiste, povezane s 

korupcijo: anonimnost teh navideznih podjetij je koristno orodje za pranje prihodkov iz korupcije, s čimer 

se spodkopava demokratično upravljanje in stabilnost po vsem svetu. Sredstva za zdravstveno varstvo, 

izobraževanje in druge javne storitve se preusmerijo na osebne račune prek navideznih podjetij s skritimi 

lastniki. Prav tako so uporabljena za facilitacijo državno podprte korupcije, ki je na primer pomagala 

destabilizirati Bližnji vzhod tekom arabske pomladi.371 

Med vidnejšimi akterji na mednarodni ravni je Projektna skupina za finančno ukrepanje (Financial Action 

Task Force – FATF), ki že preko dve desetletji na podlagi mandata s strani G20 prioritetno dela na 

odkrivanju povezav med navideznimi družbami, pranjem denarja in korupcijo. Redno organizirajo forume, 

kjer povabijo predstavnike zasebnega sektorja (zadnji je bil maja 2019 na Dunaju) in v sodelovanju z 

vladnimi in nevladnimi predstavniki delijo dobre izkušnje in prakse.372  

V praksi obstajata dva načina, kako priti do imena beneficiarja navidezne družbe: (1) zaprosilo vladnim 

uradnikom v državi in (2) prek ponudnikov poslovnih storitev (angl. corporate service provider). Medtem 

ko prvi način v praksi ne deluje, saj kar nekaj držav ne želi razkriti informacij, je drugi obrodil kar nekaj 

sadov. Ponudnike poslovnih storitev je mogoče s pravno regulacijo zavezati k shranjevanju informacij o 

poslovnih partnerjih za obdobje več let in od njih zahtevati razkritje potencialno nezakonite aktivnosti. 

                                                           

369 Prav tam. 
370 Global Witness, What's wrong with anonymous companies?, URL: https://www.globalwitness.org/pt/campaigns/corruption-

and-money-laundering/anonymous-company-owners/whats-wrong-anonymous-companies/. (10. maj 2019). 
371 Civil Society, Markets, and Democracy Program, How Anonymous Shell Companies Finance Insurgents, Criminals, and 

Dictators (2017), URL: https://www.cfr.org/blog/corruption-brief-series-how-anonymous-shell-companies-finance-insurgents-

criminals-and. 
372 FATF, Dialogue with the Private Sector (2019), URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-

sector-may-2019.html (10. maj 2019). 

https://www.globalwitness.org/pt/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/whats-wrong-anonymous-companies/
https://www.globalwitness.org/pt/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/whats-wrong-anonymous-companies/
https://www.cfr.org/blog/corruption-brief-series-how-anonymous-shell-companies-finance-insurgents-criminals-and
https://www.cfr.org/blog/corruption-brief-series-how-anonymous-shell-companies-finance-insurgents-criminals-and
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-may-2019.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-may-2019.html
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FATF ponuja državam sprejetje standardov, ki jih lahko implementirajo pri ravnanju s ponudniki poslovnih 

storitev.373 

8.2.2. Povezava med korupcijo, podjetji in njihovo vpletenostjo v nezakonite finančne tokove 

Nadzor nad korupcijo in regulacija navideznih družb sta ključnega pomena pri boju zoper nezakonite 

finančne tokove.374 Tehnike pranja denarja vključujejo več različnih metod, ki variirajo od enostavnih 

elektronskih prenosov denarja v neznanje jurisdikcije na eni strani, do zapletenih transakcij z vpletenostjo 

navideznih družb, holdingov in skladov. Prihodki od korupcije se perejo s sorazmerno enostavnimi 

metodami. Raziskava Reuterja in Trumana, ki sta analizirala 580 primerov pranja denarja, je ugotovila, da 

je v 25 % primerov uporabljeno elektronsko nakazilo in da je pranje premoženjskih koristi iz podkupovanja 

in korupcije primarno povezano s preprostejšimi prenosi. Na tej točki je treba opozoriti, da so protipravno 

pridobljene koristi iz korupcije povezane tudi z izjemno sofisticiranimi metodami. Obstajajo tudi drugi 

načini pridobivanja nezakonite premoženjske koristi, na primer kreativna cenitev proizvodov pri uvozu ali 

izvozu, uporaba transfernih cen in podobno.375 

8.2.3. Razmerje med korupcijo in poslovnim uspehom podjetja 

Obstaja simbiotična povezava med podjetji in trgom, ko pride do korupcije: podjetja so manj uspešna na 

koruptivnih trgih, hkrati pa so trgi manj uspešni, ko se na njih razvijejo koruptivne prakse. Nekatera podjetja 

vidijo podkupovanje kot poslovno prednost pri dostopu do trga na učinkovitejši način in z nižjimi stroški.376 

Raziskave, narejene na Harvard Business School (HBS), kažejo, da tudi če multinacionalke s 

podkupovanjem na tveganih trgih sicer dosežejo višjo prodajo, v resnici postanejo manj profitabilne, saj 

dodaten strošek, povezan s podkupovanjem, po navadi ni povrnjen z višjo prodajo ali cenami, ki jih 

dosežejo.377, 378 Plačevanje podkupnin lahko postane občutno visok strošek, ki je v primeru Siemensa 

dosegel kar 3 % celotne prodaje.379 

V triletni raziskavi, narejeni na HBS, so ugotovili, da imajo podjetja z neobičajno nizkim razkritjem 

približno 15 % višjo rast prodaje na koruptivnih trgih kot njihovi konkurenti z visokimi stopnjami razkritja. 

                                                           

373 U4, Tackling shell companies: Limiting the opportunities to hide proceeds of corruption (2012), str. 4. 
374 Reuter, DRAINING DEVELOPMENT? CONTROLLING FLOWS OF ILLICIT FUNDS FROM DEVELOPING 

COUNTRIES (2012), str.2. 
375 Reed, Fontana, CORRUPTION AND ILLICIT FINANCIAL FLOWS THE LIMITS AND POSSIBILITIES OF CURRENT 

APPROACHES (2011), str. 14. 
376 Jenkins, THE RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS INTEGRITY AND COMMERCIAL SUCCESS (2017), str. 7. 
377 Prav tam. 
378 Potrebno je pripomniti, da so nekateri razikovalci (Dutt in Traca) odkrili, da ima korupcija pozitiven vpliv na prodajo samo v 

okoljih z visokimi carinami, saj uradniki prek podkupnin izvoznikom omogočijo zaobiti te trgovske ovire. 
379 Healy, Serafeim, AN ANALYSIS OF FIRMS’ SELF-REPORTED ANTICORRUPTION EFFORTS (2016), str. 490. 
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Višjo rast prodaje pa spremljajo nižje stopnje dobička in nižja dobičkonosnost kapitala (ROE). Za podjetja 

z zelo nizkim razkritjem so našli negativno povezavo med spremembami kazalnika čistega dobička v 

prihodkih od prodaje (ROS), dobičkonosnostjo kapitala (ROE) in rastjo prodaje v državah z visokim 

tveganjem koruptivnosti. Za podjetja z visokim razkritjem takih negativnih povezav ni.380 

Učinke korupcije je treba dinamično ovrednotiti, da lahko posledice razumemo v celoti. Pripravljenost 

podkupovanja ne vpliva zgolj na dano transakcijo, temveč na naravo celotnega odnosa podjetja s 

poslovnimi partnerji, strankami in državnimi organi. Prav zaradi tega se večina znanstvenikov strinja, da 

dolgoročni stroški podkupovanja prevladajo nad kratkoročnimi koristmi, ki izvirajo iz obvoda birokracije 

ali regulativnih procesov.381  

Pridobitev slovesa koruptivnega ali nepoštenega podjetja se pojavi prek več problematičnih interakcij 

podjetja in lahko ima hude posledice za njegovo uspešnost. Ne samo, da korupcija vpliva na ugled podjetja, 

raziskave kažejo, da morajo podjetja s tovrstnim ugledom čez čas plačevati vedno več podkupnin, saj jih 

od njih začnejo terjati tudi ostali igralci na trgu – podkupovanje postane neposredni strošek. Posredni stroški 

korupcije se pojavijo prek zmanjšane produktivnosti (Lambsdorff je leta 2003 našel pozitivno korelacijo 

med korupcijo in produktivnostjo), rasti, ki je omejena s pritiski podkupovanja in zmanjšano moralo 

zaposlenih. Hkrati ne smemo pozabiti na stroške, ki nastanejo ob odkritju takega početja – podjetje je 

podvrženo visokim kaznim in izgubljenemu zaupanju.382 

8.3. Mednarodni mehanizmi in dobre prakse podjetij pri uresničevanju protikorupcijskih ukrepov  

8.3.1. Management model za podjetja brez korupcije 

OZN je v okviru Globalnega dogovora sprejel model upravljanja, ki naj bo v pomoč podjetjem pri 

uresničevanju desetih načel Globalnega dogovora, eno od katerih je tudi boj proti korupciji. Pomembno je, 

da podjetja poleg regulative s strani države sama začnejo z delom na komplementarnih ukrepih, namenjenih 

preprečevanju in odkrivanju nezakonito pridobljene premoženjske koristi. Model je sestavljen iz šestih 

korakov, ki jih morajo podjetja aplicirati pri upravljanju brez korupcije: 

1. Zaveza: podjetja se morajo, začenši z vodilnimi v upravi, zavezati k nični politiki korupcije in 

zagotoviti ustrezen nadzor pri izvrševanju politike – poudarili bi, da ta zaveza vključuje tudi 

                                                           

380 Healy, Serafeim, CAUSES AND CONSEQUENCES OF FIRM DISCLOSURES OF ANTICORRUPTION EFFORTS (2011), 

str. 29. 
381 Jenkins, THE RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS INTEGRITY AND COMMERCIAL SUCCESS (2017), str. 8. 
382 Prav tam, str. 10. 
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sodelovanje podjetja s predstavniki organov pregona pri odkrivanju in zasegu nezakonito 

pridobljenega premoženja;383 

2. Ocena stanja: podjetja morajo oceniti tveganja in pripraviti model, prek katerega ocenijo sedanje 

stanje, kasneje pa tudi napredek, ki ga je podjetje doseglo čez čas;384 

3. Definicija ciljev: podjetje naj si postavi jasne cilje, ki jih želi doseči, in vzpostavi notranji program 

skladnosti, ki je narejen po standardih Mednarodne gospodarske zbornice (ICC) ali Transparency 

International (TI);385 

4. Implementacija: pri implementaciji naj bodo podjetja pozorna predvsem na naslednje dejavnike:  

- protikorupcijski program naj bo poznan in dostopen vsem zaposlenim – zaposleni se 

morajo zavedati, da morajo obvestiti organe pregona, če zaznajo nedovoljeno aktivnost pri 

svojem podjetju ali svojih poslovnih strankah; predvsem to velja za podjetja, ki nudijo 

poslovne storitve,  

- kulturno prilagojen na lokalno okolje (v primeru multinacionalk),  

- vse vključujoč – omogoča vključitev dobaviteljev, svetovalcev in strank,  

- zbiranje podatkov skozi čas in identifikacija šibkih točk,  

- aktivno reševanje prijav,  

- zaščita zaposlenih, ki prijavijo korupcijo (angl. whistle-blowers).386 

5. Merjenje: po implementaciji je treba morebitne dosežke in pomanjkljivosti zaznati, kar pa se lahko 

stori le prek učinkovitega merjenja napredka;387 

6. Obveščanje in komunikacija: management podjetja mora biti redno v stiku z delničarji oziroma 

lastniki podjetja glede vseh transakcij podjetja, kar med drugim prav tako minimalizira tveganja 

korupcije.388 

8.3.2. Dobre prakse podjetij in sprejem protikorupcijske politike 

Mednarodne medvladne organizacije389, poslovne organizacije, kot tudi nevladne organizacije390 so sprejele 

več kodeksov, dokumentov in pravil, ki naj bi predstavljala vodilo podjetjem pri boju s korupcijo. Izmed 

                                                           

383 OZN, Business Against Corruption: A Framework for Action (2011), str. 10. 
384 Prav tam. 
385 Prav tam. 
386 Prav tam. 
387 Prav tam. 
388 OZN, Business Against Corruption: A Framework for Action (2011), str. 11. 
389 Za dodatne informacije priporočamo branje publikacije OECD naslovljene: »Good Practice Guidance on Internal Controls, 

Ethics, and Compliance« iz leta 2010, dostopne na: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf. 
390 Podoben program ICC-jevemu so pripravili pri TI z naslovom Business Principles for Countering Bribery – a multi-

stakeholder initiative led by Transparency International (2013), dostopno na: 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery. 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery
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množice objavljenih pravil, ki v resnici obravnavajo isto tematiko, smo se odločili, da se bomo osredotočili 

predvsem na kodekse ICC-ja, saj so pravila ICC-ja za podjetja neposredno uporabljiva. V tem poglavju bo 

predstavljen njihov vzorec, kako naj bi bila urejena skladnostna protikorupcijska politika podjetja. 

ICC je med prvimi mednarodnimi poslovnimi zvezami, ki je objavil pravila oziroma dobre prakse pri 

upravljanju in poslovanju podjetji brez korupcije. Pravila ICC-ja so zasnovana kot način samoregulacije 

podjetij ob strani nacionalni zakonodaji in mednarodni pravni regulaciji. Temeljijo na podlagi 

prostovoljnega sprejema pravil s strani podjetij, s čimer se spodbuja visoke standarde poslovne integritete 

pri poslovanju z drugimi podjetji, fizičnimi osebami in državo. Predstavljajo primerne temelje za upor proti 

poskusom izsiljevanja in podkupovanja. Gre za vodilo, kaj naj za podjetja šteje kot dobra poslovna 

praksa.391 

Pravila ICC-ja so uporabljiva za vsako osebo ali podjetje, ki izvaja ekonomsko aktivnost, pa naj bo to z 

namenom pridobitve dobička ali ne, vključno s subjekti, ki jih nadzoruje država. Pravila se lahko uniformno 

uporabijo za vsa podjetja ne glede na velikost, vendar je intenziteto izvajanja treba prilagoditi naravi 

poslovnega okolja. Izrednega pomena je podpora protikorupcijskih prizadevanj iz vrha podjetij – uprava in 

ostali zadolženi za uspešno vodenje podjetja morajo poslati jasno sporočilo, da je korupcija prepovedana in 

da je prepoved del učinkovitega programa skladnosti podjetji (angl. compliance).392 

Prvi del ICC-pravil: protikorupcijska pravila 

ICC kot temeljne oblike korupcije definira nedovoljene prakse podkupovanja393, izsiljevanja, trgovine z 

vplivom in pranja premoženjskih sredstev korupcije s strani podjetja v vsakem trenutku in v kakršnikoli 

obliki v razmerju z: 

- javnim uradnikom na mednarodni, nacionalni ali lokalni ravni, 

- politično stranko, funkcionarjem stranke ali kandidatom za politično funkcijo in 

                                                           

391 ICC, ICC Rules on Combating Corruption (2011), str. 6. 
392 Prav tam. 
393 Podkupovanje je v pravilih ICC v členu 1, točka a izredno široko definirano: »Podkupovanje je ponudba, obljuba, dajanje, 

odobritev ali sprejem kakršnekoli neupravičene denarne ali druge koristi, /.../ da se pridobi ali obdrži poslovna ali druga 

neprimerno prednost, npr. v zvezi z javnim ali zasebnim naročilom, regulativnim dovoljenjem, davčnim, carinskim, sodnim ali 

zakonodajnim postopkom. 

Podkupovanje pogosto vključuje:  

(i) izplačilo dela pogodbenega plačila vladnim ali strankarskim uradnikom, zaposlenim pri drugi pogodbeni stranki, njihovim 

bližnjim sorodnikom, prijateljem ali poslovnim partnerjem ali  

(ii) uporabo posrednikov, kot so zastopniki, podizvajalci, svetovalci ali druge tretje osebe za izvrševanje plačil uradnikom ali 

uslužbencem druge pogodbene stranke, njihovim sorodnikom, prijateljem ali poslovnim partnerjem.« 
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- direktorjem, uradnik ali uslužbencem podjetja.394 

Prav tako prepoveduje izvajanje katerihkoli zgoraj naštetih aktivnosti prek tretjih oseb, ki jih podjetja 

pogosto zaposlujejo, kot so: agenti, konzultanti, trgovski predstavniki, pravniki, računovodje in ostali.  

ICC-pravila podjetjem svetujejo, da se tovrstnim posrednikom naroči, naj ne sodelujejo in ne dopuščajo 

vključitve v kakršnokoli dejanje korupcije. Podjetja takih posrednikov ne smejo uporabljati kot kanala za 

kakršnokoli koruptivno prakso; najeti jih morajo le v obsegu, ki je primeren za redno opravljanje dejavnosti 

podjetja; in jih ne plačati več, kot je ustrezno nadomestilo za njihove zakonite storitve.395 

Drugi del ICC-pravil: poslovne politike, ki so v podporo izvajanju protikorupcijske agende 

Med tem, ko prvi del pravil govori o tem, kako naj se obnašajo podjetje in njegovi zaposleni, nas drugi del 

pravil napotuje na poslovne partnerje podjetja, kot so tretje osebe, partnerji v skupnem podjetju (angl. joint 

venture), konzorciju, kot tudi drugi pogodbeni partnerji in dobavniki. 

Podjetje naj da svojim poslovnim partnerjem jasno vedeti, da pričakuje, da bodo vse dejavnosti, ki se 

izvajajo v imenu podjetja, skladne s pravili podjetja. Podjetje naj sklene pisni sporazum s poslovnimi 

partnerji, v katerem jih obvesti o protikorupcijskih politikah podjetja, in zaveže poslovne partnerje, da se 

ne bodo posluževali koruptivnih praks, kot tudi, da bodo dovolili neodvisni osebi revizijo njihovih knjig za 

preverbo, če delujejo v skladu s protikorupcijskimi politikami podjetja. Poslovnim partnerjem naj podjetje 

ne plačuje v denarju, plačani pa naj bodo samo v državo poslovanja partnerja ali v državo sedeža partnerja 

ali v državo, kjer je bila storitev izvedena. 396 

Management podjetja mora imeti zadosten nadzor nad poslovnimi partnerji, poskrbeti mora, da so v 

skupnem podjetju spoštovana pravila protikorupcijske politike podjetja, kot tudi, če je to možno, zagotoviti 

spoštovanje teh pravil pri dobaviteljih in se izogibati dobaviteljev, ki jih sumijo, da plačujejo podkupnine. 

Prav tako naj podjetja vključijo v pogodbe s poslovnimi partnerji določila, ki jim omogočajo razdrtje 

pogodbe zaradi kršitev protikorupcijskih politik podjetja.397 

                                                           

394 Člen 1, ICC Rules on Combating Corruption. 
395 Člen 2, ICC Rules on Combating Corruption. 
396 Člen 3, ICC Rules on Combating Corruption. 
397 Prav tam. 
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ICC vzorčni model podjetjem svetuje, naj v svoja protikorupcijska pravila prav tako vključijo regulacijo 

donacij parlamentarnim strankam, razna sponzorstva in donacije za dobrodelne name. Podjetja naj 

vzpostavijo primeren postopek in nadzor nad tovrstnimi donacijami, da ne prihaja do vprašljivih situacij.398 

Glede daril vzorčna pravila pravijo, da ta ne smejo biti previsoka, biti morajo v razumnih mejah. Razna 

spodbudna plačila (angl. facilitation payments), kot so neuradna, neprimerna, majhna plačila uradnikom z 

namenom zagotoviti določeno vrsto ravnanja, morajo biti absolutno prepovedana.399 Podjetja morajo biti 

konstantno pozorna na potencialne konflikte interesov, prav tako pa ne smejo kaznovati zaposlenih, ki 

poročajo o zaznanju kršitev protikorupcijske politike podjetja.400 

Glede financ in računovodstva morajo podjetja zagotoviti, da: 

- so vse finančne transakcije pravilno opredeljene in pošteno zabeležene v ustrezne knjige in 

računovodske evidence, 

- ne obstajajo »izvenknjižni« ali tajni računi in dokumenti, 

- ni poročanja o neobstoječih izdatkih ali obveznostih, 

- se ne spremljajo denarna plačila ali plačila v naravi, 

- nobeni knjigovodski ali drugi ustrezni dokumenti niso namerno uničeni, 

- so vzpostavljeni neodvisni sistemi revidiranj, 

- se upoštevajo vse določbe nacionalnih davčnih zakonov in predpisov.401 

Tretji del ICC-pravil: elementi učinkovite korporativne protikorupcijske politike 

Tretji del ICC vzorčnih pravil daje podjetjem priporočila, kaj vse bi bilo dobro, da vključijo v 

protikorupcijski politični program podjetja (angl. Corporate Compliance Programme). Programi podjetji 

lahko temeljijo na pravilih ICC-ja oziroma katerem drugem programu, ki ga izdajo zaupanja vredne 

organizacije, vendar pa mora biti program hkrati prilagojen na specifično okolje, v katerem se nahaja 

podjetje, in na koruptivna tveganja, ki jih prinaša to okolje. Glavni namen tovrstnih programov naj bo 

zaznavanje in preprečevanje korupcije. 

ICC podjetjem priporoči nekaj dobrih praks, ki naj bi bile vnesene v protikorupcijske programe podjetij. 

Na tej točki bi jih nekaj primeroma izpostavili: 

                                                           

398 Člen 4, ICC Rules on Combating Corruption. 
399 Člen 5, ICC Rules on Combating Corruption. 
400 Člen 7 in člen 8, ICC Rules on Combating Corruption. 
401 Člen 9, ICC Rules on Combating Corruption. 
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- močna in vidna podpora tovrstnim programom v samem vrhu podjetja, 

- jasna pravila, ki so dostopna vsem zaposlenim, kot tudi tretjim osebam, 

- ustanovitev obveznosti zaposlenih, da spoštujejo tovrstna pravila, 

- imenovanje enega ali več zaposlenih za nadzor in izvajanje politike podjetja, 

- izvajanje skrbnega pregleda kandidatov pri zaposlovanju, 

- odzivanje na prijavljene ali odkrite kršitve s sprejetjem disciplinskih ukrepov in z razmislekom o 

ustreznem javnem razkritju kršitelja, 

- konstantni razmislek o izboljšanju svojega programa korporativne skladnosti z zahtevo za zunanje 

certificiranje, preverjanje ali revizijo, 

- izvajanje treningov vseh zaposlenih, vključno z direktorji, da bodo sposobni identificirati 

vsakodnevna korupcijska tveganja in se primerno odzvati, 

- letni pregled izvajanja politike.402 

8.3.4. Protikorupcijska klavzula 

8.3.4.1. Javni sektor 

Protikorupcijska klavzula je instrument, vsebovan v ZIntPK, katere namen je, da so pogodbe, ki jih sklenejo 

predstavniki javnega sektorja, nične, če pride pri sklepanju, izvajanju ali nadzoru do podkupovanja 

predstavnikov javnega sektorja.403 Organi in organizacije javnega sektorja so dolžni v pogodbe nad 

vrednostjo 10.000 € vključiti vsebino prvega odstavka ZIntPK, katerega vsebina je naslednja: 

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku;  

                                                           

402 Člen 10, ICC Rules on Combating Corruption. 
403 KPK RS, Protikorupcijska klavzula in izjava o lastniški strukturi, URL: https://www.kpk-rs.si/preventiva-in-

integriteta/protikorupcijska-klavzula-in-izjava-o-lastniski-strukturi/, (1. maj 2019). 

https://www.kpk-rs.si/preventiva-in-integriteta/protikorupcijska-klavzula-in-izjava-o-lastniski-strukturi/
https://www.kpk-rs.si/preventiva-in-integriteta/protikorupcijska-klavzula-in-izjava-o-lastniski-strukturi/
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je nična.«404 

Namen vključevanja protikorupcijske klavzule v pogodbe je preprečevanje koruptivnih ravnanj in 

spodbujanje transparentnosti pri izvrševanju javne oblasti in upravljanju javnih zadev. Stranke se z 

vključitvijo klavzule v pogodbe osvešča o posledicah koruptivnega ravnanja in se jih seznani s tem, katerih 

ravnanj se morajo vzdržati.405 

8.3.4.2. Zasebni sektor 

Podjetja k vključevanju protikorupcijske klavzule niso zavezana na način kot javni akterji. Zagotovo bodo 

pogodbe z javnimi akterji vključevale protikorupcijsko klavzulo, hkrati pa se poraja vprašanje, kako tovrstni 

instrument vnesti v vsakodnevno poslovanje zasebnega sektorja. Moralna obveznost podjetji je integritetno 

poslovanje in sprejetje ustreznih protikorupcijskih ukrepov. Vključitev protikorupcijske klavzule v 

pogodbe vsebujejo tudi Slovenske smernice korporativne integritete, ki so jih s skupnimi močmi izdali 

Združenje Manager, Gospodarska zbornica Slovenije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in 

Združenje nadzornikov Slovenije. Podpisnik korporativne integritete se zaveže, da bo »organ vodenja 

družbe oblikoval protikorupcijsko klavzulo, jo glede na naravo in vrednost pogodbenega razmerja takoj 

začel vključevati v pogodbe s pogodbenimi partnerji in si prizadeval za njeno vključitev tudi v pogodbe z 

njihovimi podizvajalci«.406 

Z namenom podjetjem olajšati pisanje dolgih in kompleksnih tekstov v svoje pogodbe je ICC pripravil 

vzorčni model klavzule, na katero se je mogoče že v sami pogodbi sklicevati ali pa jo v polni obliki kopirati 

v pogodbo z namenom varovanja poslovnih razmerji pred vplivi korupcije. ICC ponudi podjetjem 3 opcije, 

ki od podjetja ne zahtevajo najemanja pravnih služb za vključitev tovrstnih klavzul v pogodbo, saj so 

pripravili nekakšen vzorec, ki ga morajo podjetja omeniti ali pa prevesti. Opcije so naslednje: 

- Inkorporacija ICC-pravil z referenco na prvi del ICC-pravil o preprečevanju korupcije: Če 

se podjetje želi zavezati z vnaprej pripravljeno protikorupcijsko klavzulo, mora v pogodbo vnesti 

referenco na prvi del ICC-pravil. S tem podjetje sproži veljavnost štirih odstavkov, ki celostno 

pokrivajo vsa koruptivna dejanja in hkrati podjetju omogočajo, da v skrajnem primeru razdre 

pogodb.407 

                                                           

404 14. člen ZIntPK. 
405 KPK RS, Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK (2012), str. 2. 
406 GZS, Združenje Manager, Združenje Nadzornikov Slovenije, EF UNI LJ, Slovenske smernice korporativne integritete (2014), 

URL:http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/druzbena_odgovornost_in_integriteta/Slovenian-Corporate-Integrity-

Guidelines-SLO-2014.pdf. 
407 ICC, ICC Anti-corruption Clause (2012), str. 7. 

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/druzbena_odgovornost_in_integriteta/Slovenian-Corporate-Integrity-Guidelines-SLO-2014.pdf
http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/druzbena_odgovornost_in_integriteta/Slovenian-Corporate-Integrity-Guidelines-SLO-2014.pdf
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- Polna inkorporacija protikorupcijske klavzule v pogodbo: ICC je pripravil vzorec, ki ga stranke 

preprosto skopirajo in prevedejo iz njihove publikacije ter ga vnesejo v svojo pogodbo. Klavzula 

je sestavljena iz štirih odstavkov, ki do potankosti zajemajo vse oblike korupcije, kakor tudi 

definirajo podkupovanje, trgovino z vplivom itd. To strankam pogodbe omogoča, da dodobra 

spoznajo, katera dejanja so nespremenljiva v tem pogodbenem razmerju. V skrajnem primeru 

klavzula omogoča razdrtje pogodbe.408 

- Vključitev reference na korporativni protikorupcijski program, ki je opisan v ICC-pravilih 

iz leta 2011: S to referenco se podjetje in poslovni partner, s katerim sklepa pogodbo, zavežeta k 

vzpostavitvi protikorupcijske politike, ki bo zagotavljala integriteto pri poslovanju obeh podjetij.409 

8.3.4.3. Trening zaposlenih kot eden od najpomembnejših načinov implementacije 

Poučevanje in usposabljanje vseh zaposlenih v podjetju o ničelni toleranci korupcije je eden izmed 

najpomembnejših načinov implementacije protikorupcijske politike. Poleg tega, da zaposleni prejmejo in 

razumejo sporočilo politike podjetja, z izobraževanjem zagotovimo, da se osebe zavedajo, kakšne so 

njihove dolžnosti ravnanja znotraj podjetja, ko pride do korupcije.410 

Predlagamo, da se z izobraževanjem zaposlenih začne že ob vključitvi v delovni proces, saj se s tem pošlje 

jasno sporočilo, v kakšno podjetje so zaposleni vstopili in kakšno obnašanje se pričakuje od njih. 

Predlagamo, da se preizkusi tudi moderne metode učenja, kot je s pomočjo virtualne realnosti, saj bodo 

tovrstne interakcije na zaposlenih pustile trajen pečat. 

8.4. Sodelovanje nevladnih organizacij pri projektu 

Pri projektu »Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije« sta poleg študentov 

in pedagoških mentoric sodelovali tudi dva partnerja na projektu, dve nevladni organizaciji: R.U.R. d.o.o. 

s strokovnim sodelavcem Dragom Kosom, ki je tudi direktor družbe, in Transparency International Slovenia 

– Društvo Integriteta s strokovnim sodelavcem Sebastijanom Peterko, ki je zaposlen v društvu. 

Sodelovanje z obema nevladnima organiazcijama se je izkazalo kot ključno za doseganje kvalitete 

končnega izdelka projekta. Oba strokovna sodelavca sta bistveno pripomogla k projektu s 

kontekstualizacijo teoretičnega znanja študentov v smislu podajanja komentarjev iz prakse in kritičnega 

ocenjevanja naših predlaganih idej. 

                                                           

408 ICC, ICC Anti-corruption Clause (2012), str. 8. 
409 ICC, ICC Anti-corruption Clause (2012), str. 9. 
410 OZN, Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption (2009) str. 23. 
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R.U.R. d.o.o. je ukvarja s svetovanjem na področju splošno preventivnih dejavnosti v zvezi s korupcijo in 

pranjem dejanja, obenem pa se ukvarja tudi s forenzično revizijo in raziskovanjem korupcije tako na splošni 

ravni kot v konkretnih primerih. Družba je sodelovala z bankami pri preiskovanju nepravilnosti, s Svetom 

Evrope pri številnih protikorupcijskih projektih, npr. v Ukrajini kot del protikorupcijske komisije in je 

trenutno vključena v večmilijonski projekt v Srbiji, ki namerava dvigniti sposobnosti države za boj proti 

korupciji. 

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena 

leta 2009. V tem času smo sodelovali na projektih, ki so jih dobili na mednarodnih razpisih. Konkretno se 

ukvarjajo s projektom Pakt integritete, ki je trenutno njihov največji projekt in poskuša vzpostaviti 

provincijski mehanizem za preprečevanje korupcije in zlorab sistema javnega naročanja konkretnih javnih 

naročil. Kot civilni nadzornik je Društvo integriteta vključeno tudi v proces javnega naročana in v tem 

procesu opozarjamo na morebitne napake in nepravilnosti. V sklopu projekta Pakt integritete še zdaj delamo 

na centru za zagovorništvo in pravno svetovanje, kjer žrtvam in pričam korupcije in drugih neetičnih dejanj 

poskušamo pomagati z drugimi pravnimi nasveti. 

Ob tem pa sodelujejo tudi na več manjših projektih, ki se medsebojno povezujejo. Trenutno delajo na spletni 

platformi Integrity watch, ki se ukvarja s politično korupcijo, lobiranjem, problemom vrtljivih vrat, 

nasprotjem interesov, in gre v bistvu za primer repliciranja ene spletne platforme, ki že obstaja na ravni EU. 

Nabirajo dostopne podatke, jih vključujejo v podatkovno bazo in jih poskušamo nato vizualizirati na 

uporabnikom prijazen način. Prav tako sodelujejo na področju integritete v športu, kjer imamo dva projekta, 

ki pokrivata kreacijo izobraževalnega modula za športnike in športne funkcionarje s čimer poskušata 

preprečevati nameščanje tekem in doppingiranja. Prav tako se ukvarjamo z integriteto in transparentnostjo 

zasebnega sektorja v okviru katerega imajo nekaj podjetji, ki aktivno sodelujejo in vsako leto skupaj 

priredijo en večji dogodek. 

Drago Kos in Sebastijan Peterka sta močno olajšalo delo študentov, ki so se raziskovanja lotili iz 

teoretičnega izhodišča, in zagotavljala, da sta raziskovanje in končni produkt usmerjena na reševanje 

aktualnih problemov v praksi. Z obema sodelavcema je bil opravljen intervju, ki je objavljen v prilogi 

študije.  
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9. SKLEPNE MISLI  

 

Večina mednarodnopravnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, je ustrezno prenešena v slovensko 

nacionalno ureditev. Izpostaviti pa je mogoče nekaj vprašanj, ki še niso bila ustrezno naslovljena ter v tem 

pogledu Slovenija še ne izpolnjuje svojih prevzetih mednarodnopravnih obveznosti.   

V obeh členih KZ-1, ki v skladu s Palermsko konvencijo prepovedujeta podkupovanje javnih 

uslužbencev,411 manjka izrecni poudarek možnosti kaznovanja posrednega obljubljanja, ponujanja ali 

dajanja neupravičene ugodnosti in zahtevanja oz. sprejemanja ugodnosti, kar je, glede na v kazenskem 

pravu veljavno strogo načelo zakonitosti, neustrezno. 

Slovenija je ustrezno prenesla obveznosti iz UNCAC Konvencije v slovensko zakonodajo, vključn z nekaj 

neobvezujočimi določbami. Kljub temu pa ostaja izziv, implementacija teh obveznosti v praksi.  

Tudi implementacija mednarodnopravnih obveznosti glede odvzema protipravne premoženjske koristi v 

slovenksi zakonodaji je večinoma ustrezna. Vendar pa Palermska in Varšavska konvencija zahtevata, da 

država pogodbenica poskrbi, da se odvzame tudi donos, ki je pridobljen na podlagi pridobljene protipravne 

premoženjske koristi ter da na obseg odvzema ne vplivata transformacija premoženja ter mešanje zakonito 

in nezakonito pridobljenih sredstev. V slovenski normativni ureditev pa ni izrecne določbe, ki bi to 

zagotavljala. Prav tako, v nasprotju z Varšavsko konvencijo, ni urejeno, kaj vse predstavlja premoženje, ki 

se lahko odvzame. Zaradi pomanjkljive ureditve je breme na sodiščih, da pomensko odprte določbe KZ-1 

ustrezno razlagajo in tako poskrbijo za razumevanje slovenske zakonodaje, ki je skladno z  

mednarodnopravnimi obveznostmi Slovenije. 

Upravičeno je torej sklepati, da je preprečevanje korupcije in zaseg, upravljanje ter odvzem protipravno 

pridobljene premoženjske koristi v slovenskem pravnem redu relativno dobro urejeno, kar je razvidno tudi 

iz dveh matric, izdelanih za namene te študije. Matrici prikazujeta prenos obveznosti iz mednarodnopravnih 

aktov v slovenski pravni red ter zaznano sodno prakso in sta priloženi tej raziskavi (Prilogi 1 in 2). 

Nedvomno pa velik izziv ostaja izvajanje ukrepov v praksi, na kar nakazuje tudi skoraj neobstoječa sodna 

praksa. To pomeni, da mora Slovenija po dokončni normativni uskladitvi, veliko pozornosti nameniti 

predvsem učinkovitemu delovanju pristojnih institucij tako v okviru izvršilne, kot tudi sodne veje oblasti. 

                                                           

411 261. in 262. člen KZ-1. 
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Ekonomska analiza problematike je v prvem delu pokazala, da je optimalna rešitev za slovenske razmere 

ustanovitev Agencije za upravljanje z zaseženimi sredstvi – AUZS, ki bi delovala v trofaznem postopku: 

(1) preiskava, (2) upravljanje z zamrznjenimi sredstvi, zavarovanje in vmesna prodaja in (3) management 

s pridobljenimi sredstvi. AUZS bi ohranjala delovanje trenutnih institucij na tem področju, hkrati pa 

izboljšala učinkovitost procesa. Na podlagi modela, preko katerega smo izračunali dejanske učinke na 

slovensko ekonomijo smo ocenili, da Slovenija brez ustanovitve predlaganega organa lahko v naslednjih 

10 letih izgubi več kot milijardo € prostega denarnega toka in nepotrebno utrpi več milijardno škodo pod 

predpostavko, da vse ostalo ostane nespremenjeno. Za podkrepitev naše teze, da je ustanovitev AUZS nujno 

potrebna, analiza vsebuje tri predloge ustanovitve in financiranja, ki kažejo na to, da je ustanovitev agencije 

izvedljiva in tudi ekonomsko upravičena. 

V drugem delu ekonomske analize smo se osredotočili na vlogo zasebnega sektorja. Ugotovili smo, da 

podjetja delujejo kot ponudniki korupcije pri nezakonitem pridobivanju premoženja in z vpletenostjo v 

nezakonite finančne tokove. Z namenom zmanjšanja tovrstnih praks priporočamo, da podjetja prilagodijo 

management podjetja, sprejmejo celovito protikorupcijsko politiko, vnašajo protikorupcijsko klavzulo v 

pogodbe in izvajajo treninge zaposlenih. 

Na projektu sta sodelovali tudi dve partnerski organizaciji, ki sta bistveno prispevali k izvedbi in kakovosti 

dela na projektu. Strokovni sodelavec Drago Kos od R.U.R. d.o.o. je na začetku projekta usmeril 

raziskovanje v iskanje praktičnih institucionalnih oblik za naslavljanje aktualnih problemov v praksi glede 

instituta odvzema premoženja. Drugi strokovni sodelavec Sebastijan Peterka iz Transparency International 

Slovenia – Društvo Integriteta, pa je prispeval k razumevanju kompleksnosti korupcije in problemov 

trenutnih nacionalnih zakonodajnih procesov v vzezi s sistemskimi rešitvami boja zoper korupcijo. 
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11. PRILOGE 

11.1. Priloga 1: Matrica mednarodnopravnih obveznosti na področju korupcije, ki 

zavezujejo Republiko Slovenijo  
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PRAVNI AKT OBVEZNOSTI IMPLEMENTACIJA V NACIONALNI 

PRAVNI RED 

1. Konvencija 

Združenih narodov proti 

korupciji (UNCAC)  

z dne 9. 12. 2003. 

 

(Slovenija jo je 

podpisala 31.10.2003 in

 ratificirala 06.02.2008, 

v veljavi za Slovenijo je 

od 01.05.2008) 

 

Preventivni ukrepi (II. poglavje):   

preventivne protikorupcijske usmeritve 

in postopki (5.člen) 
Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega pravnega sistema 

sprejema in izvaja ali uporablja učinkovite in 

usklajene protikorupcijske usmeritve, ki 

spodbujajo sodelovanje družbe in izražajo 

načela vladavine prava, ustreznega vodenja 

javnih zadev in ustreznega upravljanja 

javnega premoženja, integriteto, preglednost 

in odgovornost.  

2. člen ZIntPK (uresničevanje namena 

zakona) 

 

51. člen ZIntPK (namen in cilji) 

 preventivni protikorupcijski organ ali 

organi (6. člen) 
1.Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svoje pravne ureditve 

zagotovi obstoj organa ali po potrebi 

organov, ki preprečujejo korupcijo.  

2. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega pravnega sistema 

zagotovi organu ali organom iz prejšnjega 

odstavka potrebno neodvisnost, da lahko 

opravljajo svoje naloge učinkovito in brez 

nedovoljenih vplivov. Zagotoviti je treba 

potrebne materialne vire in specializirano 

osebje kakor tudi usposabljanje, ki ga osebje 

potrebuje, da lahko opravlja svoje naloge.  

5. do 22. člen ZIntPK (KPK) 

pravila ravnanja za javne uslužbence 

(8.člen) 
Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega pravnega sistema 

zaradi boja proti korupciji med drugim 

spodbuja integriteto, poštenost in 

odgovornost med svojimi javnimi uslužbenci.  

 

 

30. do 34. člen ZIntPK (prepoved in 

omejitve sprejemanja daril) 

  

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. L. 

RS, št. 8/01) 
4. člen 

1. Javni uslužbenec mora opravljati javne naloge 

na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in 

objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in 

podzakonskih predpisov častno in v mejah tega 

kodeksa ter spoštovanja človekovega 

dostojanstva.  

2. Javni uslužbenec mora delovati politično 

nevtralno in nepristransko. 

18. Člen (Darila) 

1. Javni uslužbenec ne sme zahtevati ali 

sprejemati daril, uslug, gostoljubnosti ali druge 

koristi zase ali za svojo družino, bližnje 

sorodnike, prijatelje, osebe javnega ali 

zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel 

poslovne ali politične stike, ki bi lahko vplivali 

ali ustvarjali videz, da vplivajo na 

nepristranskost, s katero opravlja javne naloge, 

oziroma ustvarjajo ali bi lahko ustvarjali videz, 

da so nagrada v zvezi z opravljanjem javnih 

nalog. To ne vključuje običajne gostoljubnosti 

ali daril majhne vrednosti.  
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2. Če je javni uslužbenec v dvomu glede tega, ali 

lahko sprejme ugodnosti iz prejšnjega odstavka, 

se mora posvetovati s svojim predstojnikom. 

19. Člen (Odziv na neprimerne ponudbe) 

Če javnemu uslužbencu ponudijo nedovoljene 

ugodnosti iz 18. člena tega kodeksa, mora 

ukrepati na naslednji način:  

- naj zavrne nedovoljeno ugodnost; ni treba, da 

jo sprejme zato, da bi jo uporabil kot dokaz,  

- naj poskuša identificirati osebo, ki je dala 

ponudbo,  

- naj se izogiba dolgotrajnim stikom, vendar pa 

je poznavanje razloga za ponudbo lahko koristno 

kot dokaz,  

- če darila ni mogoče zavrniti ali vrniti 

pošiljatelju, naj ga shrani in naj ga ne uporablja,  

- naj po možnosti pridobi priče,  

- naj čim prej pripravi pisni uradni zaznamek o 

ponudbi, poskusu ali izročitvi nedovoljene 

ugodnosti,  

- naj vse čim prej prijavi svojemu predstojniku 

ali neposredno pristojnemu organu,  

- naj nadaljuje z opravljanjem javnih nalog, 

zlasti naloge, v zvezi s katero mu je bila ponujena 

nedovoljena ugodnost. 

 

145. člen ZKP (začetek predkazenskega 

postopka) 
(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi 

pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, 

za katera se storilec preganja po uradni 

dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako 

drugače zvedo zanje. 

(2) Obenem z ovadbo morajo organi in 

organizacije iz prejšnjega odstavka navesti 

dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se 

ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, 

na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje 

storjeno, ter druga dokazila. 

  

285. člen KZ-1 (preprečitev dokazovanja) 
(1) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil 

dokazovanje, skrije, uniči ali poškoduje tujo 

listino ali drugo stvar, predlagano za 

dokazovanje, ali jo napravi delno ali popolnoma 

neuporabno, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz 

prejšnjega odstavka odstrani, uniči, pokvari, 

premakne ali prestavi mejnik, zemljemersko 

znamenje ali sploh kakšno znamenje o lastninski 

pravici na nepremičnini ali pravici do uporabe 

vode ali kdor z enakim namenom tako znamenje 

postavi napačno. 

(3) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil 

dokazovanje v kazenskem postopku, predloži 

dokaze, za katere ve, da so lažni ali ponarejeni, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 
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286. člen KZ-1 (oviranje pravosodnih in 

drugih organov državnih organov) 
(1) Kdor z namenom, da bi v sodnem ali 

upravnem postopku ali v postopku 

parlamentarne preiskave ali v postopku pred 

Komisijo za preprečevanje korupcije vplival na 

pričanje ali izvajanje dokazov ali kdor z 

namenom, da bi v predkazenskem postopku 

vplival na zbiranje obvestil, uporabi zoper 

drugega fizično silo, grožnjo ali ustrahovanje, 

mu ponuja ali daje nedovoljene koristi, se 

kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi 

vplival na opravljanje uradnih dolžnosti uradnih 

oseb v pravosodju, v organih odkrivanja in 

pregona v zvezi s kazenskim postopkom, uporabi 

zoper uradno osebo fizično silo, grožnjo ali 

ustrahovanje. 

javna naročila in upravljanje javnih 

financ (9. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega pravnega sistema 

sprejme potrebne ukrepe, da vzpostavi 

ustrezne sisteme javnih naročil, ki temeljijo 

na preglednosti, konkurenci in objektivnih 

merilih pri odločanju, in so med drugim 

učinkoviti pri preprečevanju korupcije  

2. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega pravnega sistema 

sprejme ustrezne ukrepe za spodbujanje 

preglednosti in odgovornosti pri upravljanju 

javnih financ.  

3. Vsaka država pogodbenica sprejme take 

civilne in upravne ukrepe, ki so v skladu s 

temeljnimi načeli njenega notranjega prava 

potrebni, da se ohrani neoporečnost 

računovodskih knjig, evidenc, računovodskih 

izkazov ali drugih dokumentov, povezanih z 

javnimi odhodki in prihodki, ter prepreči 

ponarejanje takih dokumentov.  

 

63. člen ZJF (poročanje o izvrševanju 

proračuna) 
(1) Minister, pristojen za finance, oziroma župan 

v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, 

o izvrševanju proračuna v prvem polletju 

tekočega leta. Poročilo vsebuje: 

1. poročilo o realizaciji prejemkov, 

izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 

zadolževanju in oceno realizacije do konca leta; 

2. podatke o vključitvi novih obveznosti 

v proračun, prenosu namenskih sredstev iz 

proračuna preteklega leta, plačilu 

neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 

prerazporejanju proračunskih sredstev, 

spremembi neposrednih uporabnikov med 

letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, 

izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih 

regresnih zahtevkih iz naslova poroštev; 

3. razlago glavnih odstopanj v 

primerjavi s sprejetim proračunom in 

4. predlog potrebnih ukrepov. 

(2) Vlada mora poročilo iz prejšnjega odstavka 

predložiti Državnemu zboru. 

 

99. člen ZJF (predložitev letnih poročil 

posrednih uporabnikov proračuna, ZZZS in 

ZPIZ) 
(1) Posredni uporabniki državnega in občinskih 

proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu 

zavarovanja, morajo pripraviti letno poročilo 

skladno z določbami zakona o računovodstvu. 

(2) Posredni uporabniki državnega proračuna, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, 

morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto 

skupaj z obrazložitvami pristojnemu ministrstvu 

najpozneje do 28. februarja tekočega leta. Letna 

poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj 
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je država ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu 

zavarovanja, mora vlada predložiti tudi 

Državnemu zboru. 

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna 

morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto 

skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 

28. februarja tekočega leta. Letna poročila 

skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, 

mora župan predložiti tudi občinskemu svetu. 

 

100. člen ZJF (notranji nadzor javnih financ 

pri neposrednih in posrednih uporabnikih) 
(1) Notranji revizor mora pridobiti naziv državni 

notranji revizor ali preizkušeni državni notranji 

revizor. 

(2) Potrdilo za naziv državni notranji revizor ali 

preizkušeni državni notranji revizor lahko 

pridobi oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo, 

ustrezne delovne izkušnje in je opravila izpit za 

pridobitev naziva državni notranji revizor ali 

preizkušeni državni notranji revizor. Ostale 

pogoje za pridobitev naziva državni notranji 

revizor ali preizkušeni državni notranji revizor 

določi minister, pristojen za finance. 

(3) Potrdili za naziv državni notranji revizor ali 

preizkušeni državni notranji revizor izda 

minister, pristojen za finance, in imata značaj 

javne listine. 

 

5. člen ZJN-3 (načelo zagotavljanja 

konkurence med ponudniki) 
(1) Javno naročilo ne sme neupravičeno 

omejevati konkurence med ponudniki. 

(2) Naročnik v postopku javnega naročanja ne 

sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in 

izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem 

zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa 

mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu 

oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 

(3) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da 

pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi 

podizvajalci ali da izvede kakšen drug posel, kot 

na primer izvoz določenega blaga ali storitev. 

 

6. člen ZJN-3 (načelo transparentnosti 

javnega naročanja)  
(1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden 

način in po predpisanem postopku. 

(2) Postopki javnega naročanja po tem zakonu 

so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi 

objavami obvestil glede javnih naročil na 

portalu javnih naročil ali na portalu javnih 

naročil in v Uradnem listu Evropske unije. 

 

75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev) 
(1) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku 

javnega naročanja izključiti gospodarski 
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subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 

80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače 

seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali 

osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa tega gospodarskega 

subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 

zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku : 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen 

KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-

1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic 

ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1),, 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 

(257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje 

(263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. 

člen KZ-1). 

javno poročanje (10. člen) 
Ob upoštevanju potrebe po boju proti 

korupciji vsaka država pogodbenica v skladu 

s temeljnimi načeli svojega notranjega prava 

sprejme potrebne ukrepe, da se poveča 

preglednost v javni upravi, vključno z njeno 

organizacijo, delovanjem in postopki 

odločanja, kadar je to primerno.  

 

5. člen ZDIJZ (načelo prostega dostopa) 
(1) Informacije javnega značaja so prosto 

dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v 

nadaljnjem besedilu: prosilci).  

(2) Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico 

pridobiti od organa informacijo javnega značaja 

tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi 

njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis. 

(3) Vsak prosilec ima pravico, da pod enakimi 

pogoji kot druge osebe pridobi pravico do 

ponovne uporabe informacij v pridobitne ali 

nepridobitne namene.  

(4) Organ mora v čim večji meri zagotavljati 

informacije javnega značaja v elektronski obliki, 

vendar ni dolžan za potrebe ponovne uporabe 

informacij javnega značaja zagotavljati 

pretvorbe iz ene oblike v drugo ali zagotoviti 

izvlečkov iz dokumentov, kadar bi to pomenilo 

nesorazmeren napor izven preprostega postopka 

ter tudi ne nadaljevati z ustvarjanjem določenih 

informacij samo zaradi ponovne uporabe s 

strani drugih organov ali drugih oseb. 

(5) Organ lahko prosilcu izjemoma zavrne 

dostop do zahtevane informacije, če prosilec z 

eno ali več funkcionalno povezanimi zahtevami 

očitno zlorabi pravico dostopa do informacij 

javnega značaja po tem zakonu oziroma je 

očitno, da so zahteva ali zahteve šikanoznega 

značaja.  
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ukrepi, povezani s sodstvom in organi 

pregona  

(11. člen) 
1. Ob upoštevanju neodvisnosti sodstva in 

njegove ključne vloge v boju proti korupciji 

vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega pravnega sistema 

in brez poseganja v neodvisnost sodstva 

sprejme ukrepe za krepitev integritete in 

preprečitev možnosti za korupcijo sodnikov. 

Taki 

ukrepi lahko zajemajo pravila v zvezi z 

njihovim ravnanjem.  

2. Ukrepi, podobni tistim iz prejšnjega 

odstavka, se lahko sprejmejo in uporabljajo v 

organih pregona v državah pogodbenicah, v 

katerih ti organi niso del sodstva, ampak so 

na podoben način neodvisni. 

 

37. člen ZSS 
Sodnik se mora vselej vesti tako, da varuje 

nepristranskost in neodvisnost sojenja, sodniški 

ugled in samostojnost sodne oblasti. 

Sodnik ne sme ovirati delovanja sodišča zaradi 

uveljavljanja svojih pravic. 

 

38. člen ZSS 
Sodnik je dolžan ohraniti zase vse, kar je v okviru 

opravljanja službe zvedel o strankah in njihovih 

pravnih in dejanskih razmerjih, ter varovati 

tajnost vseh podatkov, do katerih javnost nima 

dostopa. 

Sodnik se ne sme v javnosti vnaprej izražati o 

pravnih in dejanskih vprašanjih, ki so predmet 

zadeve, o katerih še ni pravnomočno odločeno, 

oziroma zadeve, v kateri je vloženo kakšno 

izredno pravno sredstvo. 

 

39. člen ZSS 
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi 

v zvezi s svojo službo. Prav tako ne smejo 

sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi s 

sodnikovo službo njegov zakonec in drugi 

družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki 

živijo s sodnikom v skupnem gospodinjstvu. 

 

7. člen ZDT-1 (pristojnosti in dolžnosti 

državnega tožilca) 
(1) Pristojnosti državnega tožilca so določene z 

ustavo in zakonom. 

(2) Državni tožilec mora pri opravljanju 

državnotožilske službe ravnati nepristransko, 

varovati ustavnost in zakonitost, načela pravne 

države ter človekove pravice in temeljne 

svoboščine. 

(3) Državni tožilec mora zakonito, strokovno 

pravilno in pravočasno opravljati 

državnotožilsko službo ter varovati njen ugled. 

(4) Državni tožilec mora brez nepotrebnega 

odlašanja reševati zadeve, ki so mu dodeljene v 

delo. 

 

38. člen ZDT-1(varovanje ugleda) 
(1) Državni tožilec se mora vselej vesti tako, da 

varuje samostojnost, ugled in dostojanstvo svoje 

službe. 

(2) Državni tožilec ne sme ovirati delovanja 

državnega tožilstva zaradi uveljavljanja svojih 

pravic. 

(3) Državni tožilec ne sme izrabiti svojega 

položaja ali ugleda državnega tožilstva zaradi 

uveljavljanja svojih pravic ali koristi. 

 

38.a člen ZDT-1 (kodeks državnotožilske 

etike) 
(1) Kodeks državnotožilske etike določa pravila 

za službeno in zasebno ravnanje in vedenje 
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državnih tožilcev zaradi varovanja 

samostojnosti, nepristranskosti in poštenosti 

državnih tožilcev ter ugleda državnotožilske 

službe.  

(2) Državni tožilci so dolžni spoštovati Kodeks 

državnotožilske etike pri opravljanju 

državnotožilske službe ali zunaj nje.  

(3) Kodeks državnotožilske etike mora biti 

objavljen v notranjem tožilskem glasilu in na 

spletnih straneh Vrhovnega državnega tožilstva. 

 

Kodeks sodniške etike 

Kodeks državnotožilske etike 

preprečevanje korupcije v zasebnem 

sektorju  

(12. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega notranjega prava 

sprejme ukrepe za preprečevanje korupcije v 

zasebnem sektorju, izboljševanje 

računovodskih in revizijskih standardov v 

zasebnem sektorju, in kadar je to 

primerno, zagotovi učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne civilne, upravne ali kazenske 

sankcije za neizpolnjevanje takih ukrepov.  

3. Da bi preprečila korupcijo, vsaka država 

pogodbenica v skladu z notranjo zakonodajo, 

ki se nanaša na vodenje knjig in evidenc, 

razkritje v računovodskih izkazih ter 

računovodske in revizijske standarde, 

sprejme potrebne ukrepe za prepoved dejanj, 

izvedenih z namenom storitve kaznivih 

dejanj, določenih v skladu s to konvencijo.  
 

 

241. člen KZ-1 (nedovoljeno sprejemanje 

daril) 
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti 

zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme 

nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo 

korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, 

da bi zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali 

druge nedovoljene koristi zanemaril koristi svoje 

organizacije ali druge fizične osebe ali ji 

povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od šestih 

mesecev do šestih let in denarno kaznijo. 

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki 

zahteva ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo 

ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma 

ponudbo take koristi zase ali za koga drugega kot 

protiuslugo zaradi pridobitve ali ohranitve posla 

ali druge koristi, se kaznuje za zaporom od treh 

mesecev do petih let in denarno kaznijo. 

(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega 

člena, ki po sklenitvi posla ali opravljeni storitvi 

ali pridobitvi druge nedovoljene koristi zase ali 

za koga drugega zahteva ali sprejme 

nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo 

korist, se kaznuje z zaporom do štirih let in 

denarno kaznijo. 

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga 

korist se vzamejo. 

 

242. člen KZ-1 (nedovoljeno dajanje daril) 
(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko 

dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno 

nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali 

za koga drugega, da bi sebi ali komu drugemu 

pridobil kakšno neupravičeno ugodnost pri 

pridobitvi ali ohranitvi posla ali druge 

nedovoljene koristi iz prvega odstavka 241. 

člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do 

šestih let in denarno kaznijo. 

(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko 

dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno 

nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali 

za koga drugega kot protiuslugo za pridobitev ali 

ohranitev posla ali druge koristi, se kaznuje z 

zaporom do štirih let in denarno kaznijo. 

(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal 

nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo 
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korist na zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden 

je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je bilo 

odkrito, se sme kazen odpustiti, če to ne 

nasprotuje pravilom mednarodnega prava. 

(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist 

se vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa 

se smejo vrniti tistemu, ki jih je dal. 

 

20. člen ZR 
Računovodski izkazi morajo prikazovati 

resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti 

do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter 

presežek oziroma primanjkljaj. 

Računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz 

prihodkov in odhodkov. 

 

70.c člen ZGD-1 (posebne določbe za 

subjekte javnega interesa) 
(1) Subjekt javnega interesa, katerega 

povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je 

na bilančni presečni dan večje od 500, vključi v 

svoje poslovno poročilo tudi izjavo o 

nefinančnem poslovanju, ki, kolikor je potrebno 

za razumevanje razvoja, uspešnosti in položaja 

družbe ter učinka njenih dejavnosti, vsebuje vsaj 

informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih 

zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter v 

zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in 

podkupovanju, vključno s: 

- kratkim opisom poslovnega modela družbe; 

- opisom politik družbe glede navedenih zadev, 

med drugim v zvezi z izvajanjem postopkov 

skrbnega pregleda; 

- rezultati teh politik; 

- glavnimi tveganji v zvezi z navedenimi 

zadevami, ki so povezana z dejavnostmi družbe, 

vključno z njenimi poslovnimi odnosi, proizvodi 

ali storitvami, kadar je to ustrezno in 

sorazmerno, ki bi lahko povzročili resne 

škodljive učinke na teh področjih, ter načini, 

kako družba upravlja ta tveganja in 

- ključnimi nefinančnimi kazalniki uspešnosti, 

pomembnimi za posamezne dejavnosti. 

Če družba katere od navedenih politik ne izvaja, 

to v izjavi o nefinančnem poslovanju jasno in 

utemeljeno obrazloži. 

 

263. Člen ZGD-1(skrbnost in odgovornost) 
(1) Član organa vodenja ali nadzora mora pri 

opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe 

s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika in varovati poslovno 

skrivnost družbe. 

sodelovanje družbe (13. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica sprejme 

ustrezne ukrepe v okviru svojih zmožnosti in 

v skladu s temeljnimi načeli svojega 

notranjega prava za spodbujanje aktivnega 

sodelovanja posameznikov in skupin zunaj 

52. člen ZIntPK (aktivnosti) 
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javnega sektorja, kot so civilna družba, 

nevladne organizacije in skupnosti pri 

preprečevanju korupcije in boju proti njej, 

ter za ozaveščanje javnosti o obstoju in 

resnosti korupcije, vzrokih zanjo ter 

nevarnosti, ki jo pomeni.  

2. Vsaka država pogodbenica sprejme 

ustrezne ukrepe, da zagotovi, da so ustrezni 

protikorupcijski organi iz te konvencije znani 

javnosti, in po potrebi zagotovi dostop do njih 

zaradi prijavljanja, vključno anonimnega, 

vseh dogodkov, ki se lahko obravnavajo kot 

kazniva dejanja, določena v skladu s to 

konvencijo.  

ukrepi za preprečevanje pranja denarja 

(14. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica: 

(a) v okviru svojih pristojnosti vzpostavi 

celovit notranji sistem predpisov in nadzora 

za banke in nebančne finančne ustanove, 

vključno s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki 

opravljajo uradne ali neuradne storitve za 

prenos denarja ali vrednosti, 

in po potrebi za druge organe, ki so zlasti 

dovzetni za pranje denarja, da bi preprečila 

in odkrila vse oblike pranja denarja, pri 

čemer tak sistem poudarja zahteve za 

identifikacijo stranke, in 

kadar je primerno, dejanskega 

premoženjskega upravičenca, vodenje 

evidenc ter poročanje o sumljivih 

transakcijah; 

(b) ne glede na 46. člen te konvencije 

zagotovi, da lahko upravni in regulativni 

organi, organi odkrivanja in pregona ter 

drugi organi, katerih naloga je boj proti 

pranju denarja (vključno 

s pravosodnimi organi, kadar je to primerno 

v skladu z notranjim pravom) sodelujejo in 

izmenjavajo informacije na državni in 

mednarodni ravni v skladu s pogoji, ki jih 

predpisuje notranje 

pravo vsake države pogodbenice, in v ta 
namen preuči možnosti za ustanovitev 
finančne obveščevalne enote, ki bi delovala 

kot nacionalni center za zbiranje, 

preučevanje in širjenje informacij v zvezi z 

morebitnim pranjem denarja.  

3.3 poglavje ZPPDFT-1 (pregled stranke) 

 

 

 

 

Kriminalizacija in kazenski pregon 

(III. poglavje): 

 

 

 

podkupovanje domačih javnih 

uslužbencev (15. člen) 
Vsaka država pogodbenica sprejme 

zakonodajne in druge ukrepe, potrebne, da se 

kot kazniva določijo dejanja, kadar so 

storjena naklepno: 

(a) neposredno ali posredno obljubljanje, 

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) 
(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali 

za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, 

darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo 

oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah 

svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, 

ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila 
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ponujanje ali dajanje nedovoljene koristi 

javnemu uslužbencu, zanj ali za drugo fizično 

ali pravno osebo, da javni uslužbenec pri 

opravljanju svojih uradnih dolžnosti opravi 

uradno dejanje ali ga 

ne opravi; 

(b) če javni uslužbenec posredno ali 

neposredno zase ali za drugo fizično ali 

pravno osebo zahteva ali sprejme 

nedovoljeno korist, da javni uslužbenec pri 

opravljanju svojih uradnih dolžnosti opravi 

uradno dejanje ali ga ne opravi.  

 

podkupovanje tujih javnih uslužbencev in 

uradnikov 

mednarodnih organizacij (16. člen) 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme 

zakonodajne in druge ukrepe, potrebne, da se 

kot kaznivo dejanje, kadar je storjeno 

naklepno, določi neposredno ali posredno 

obljubljanje, ponujanje ali dajanje 

nedovoljene koristi tujemu javnemu 

uslužbencu ali uradniku mednarodne 

organizacije, zanj ali za drugo fizično ali 

pravno osebo, da javni uslužbenec ali 

uradnik zaradi pridobitve ali ohranitve posla 

ali druge nedovoljene koristi v mednarodnem 

poslovanju pri opravljanju svojih uradnih 

dolžnosti opravi uradno dejanje ali ga ne 

opravi. 

2. Vsaka država pogodbenica preuči sprejetje 

zakonodajnih in drugih ukrepov, potrebnih, 

da se kot kaznivo dejanje, kadar je storjeno 

naklepno, določi, kadar tuji javni uslužbenec 

ali uradnik mednarodne organizacije 

neposredno ali posredno napeljuje k 

nedovoljeni koristi ali jo sprejme, zase ali za 

drugo fizično ali pravno osebo, da javni 

uslužbenec ali uradnik pri opravljanju svojih 

uradnih dolžnosti opravi uradno dejanje ali 

ga ne opravi.  

dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti ali 

kako drugače zlorabila svoj položaj, ali kdor 

posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje z 

zaporom od enega do osmih let in denarno 

kaznijo. 

(2) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali 

za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, 

darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo 

oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah 

svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, 

ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali 

da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi sicer ne bi 

smela opraviti, ali kako drugače uporabila svoj 

položaj, ali kdor posreduje pri takem 

podkupovanju uradne osebe, se kaznuje z 

zaporom od enega do petih let in denarno 

kaznijo. 

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, potem 

ko opravi oziroma ne opravi uradnega dejanja iz 

prejšnjih odstavkov, zahteva ali sprejme v zvezi s 

tem nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se 

kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do štirih 

let in denarno kaznijo. 

(4) Sprejeta nagrada, darilo in kakšna druga 

korist se vzamejo. 

 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) 

(1) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu 

obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno 

drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v 

mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 

dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi 

opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela 

opraviti ali da bi kako drugače zlorabila svoj 

položaj ali kdor posreduje pri takem 

podkupovanju, se kaznuje za zaporom od enega 

do šestih let in denarno kaznijo. 

(2) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu 

obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno 

drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v 

mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 

dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela 

opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi 

sicer ne bi smela opraviti ali da bi kako drugače 

uporabila svoj položaj, se kaznuje z zaporom od 

šestih mesecev do štirih let in denarno kaznijo. 

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih 

odstavkov, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno 

drugo korist na zahtevo uradne osebe ali javnega 

uslužbenca, pa je dejanje naznanil, preden je 

bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, 

se sme kazen odpustiti, če to ne nasprotuje 

pravilom mednarodnega prava. 

poneverba, neupravičena pridobitev 

ali druga neupravičena uporaba 

premoženja s strani javnih uslužbencev 

(17. člen)  
Vsaka država pogodbenica sprejme 

zakonodajne in druge ukrepe, potrebne, da se 

prvi odstavek 209. člena KZ-1 (poneverba 

in neupravičena uporaba tujega 

premoženja) 
(1) Kdor si protipravno prilasti denar, premično 

stvar ali drug del tujega premoženja, ki mu je 

zaupano v zvezi z zaposlitvijo ali pri opravljanju 
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kot kazniva določijo dejanja, kadar so 

storjena naklepno, poneverbe, neupravičene 

pridobitve ali neupravičena uporaba 

premoženja, javnih ali zasebnih sredstev ali 

vrednostnih papirjev ali druge stvari, 

zaupane javnemu uslužbencu zaradi 

njegovega položaja, s strani javnega 

uslužbenca zanj ali za drugo fizično ali 

pravno osebo.  

gospodarske, finančne ali poslovne dejavnosti 

ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika ali mu je 

prepuščeno kot uradni osebi v službi, se kaznuje 

z zaporom do treh let. 

pranje premoženjske koristi, pridobljene 

s kaznivim dejanjem (23. člen)  
1. V skladu s temeljnimi načeli notranjega 

prava sprejme vsaka država pogodbenica 

zakonodajne in druge ukrepe, potrebne, da se 

kot kazniva določijo dejanja, kadar so 

storjena naklepno: 

(a) (i) menjava ali prenos premoženja z 
vednostjo, da gre za premoženjsko korist, 

pridobljeno s kaznivim dejanjem, da se utaji 

ali prikrije nezakonit izvor premoženja ali 

pomaga osebi, ki je udeležena pri storitvi 

predhodnega kaznivega dejanja, da se izogne 

pravnim posledicam 

svojega ravnanja; 

(ii) utaja ali prikrivanje prave narave, izvora, 

kraja, razpolaganja, gibanja ali lastništva 

premoženja ali pravic v zvezi z njim z 

vednostjo, da gre pri tem premoženju za 

premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim 

dejanjem; 

(b) glede na temelje svoje pravne ureditve: 

(i) pridobitev, posest ali uporaba 

premoženja, kadar se ob prejemu ve, da je 

tako premoženje premoženjska korist, 

pridobljena s kaznivim dejanjem; 

(ii) udeležba, povezovanje ali tajen dogovor 

o storitvi ali poskusu storitve kaznivih dejanj, 

določenih v skladu s tem členom, ter pomoč, 

napeljevanje, omogočanje in svetovanje pri 

storitvi takih kaznivih dejanj.  

245. člen KZ-1 (pranje denarja) 
(1) Kdor denar ali premoženje, za katero ve, da 

je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, 

zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri 

gospodarski dejavnosti ali na drug način, 

določen z zakonom o preprečevanju pranja 

denarja, s pranjem zakrije ali poskusi zakriti 

njegov izvor, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz 

prejšnjega odstavka, pa je hkrati storilec ali 

udeleženec pri kaznivem dejanju, s katerim je bil 

pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega 

odstavka. 

(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali 

drugega odstavka tega člena velike vrednosti, se 

storilec kaznuje z zaporom do osmih let in 

denarno kaznijo. 

(4) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno 

v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se 

storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih 

let in denarno kaznijo. 

(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar 

ali premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem, 

pa stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka 

tega člena, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov 

se vzameta. 

oviranje pravosodja (25. člen) 
Vsaka država pogodbenica sprejme 

zakonodajne in druge ukrepe, potrebne, da se 

kot kazniva dejanja, kadar so storjena 

naklepno, določijo:  

(a) uporaba fizične sile, grožnje ali 

ustrahovanje ali obljubljanje, ponujanje ali 

dajanje nedovoljene koristi, da bi se dosegla 

kriva izpovedba ali da bi se vplivalo na 

pričanje ali izvajanje dokazov v postopku v 

zvezi s storitvijo kaznivih dejanj, 

določenih v skladu s to konvencijo; 

(b) uporaba fizične sile, grožnje ali 

ustrahovanje, da bi se vplivalo na 

opravljanje uradnih dolžnosti uradnih oseb v 

pravosodju ter organih odkrivanja in 

pregona v zvezi s storitvijo kaznivih dejanj, 

določenih v skladu s to konvencijo. Nobena 

določba tega pododstavka ne posega v 

286. člen KZ-1 (oviranje pravosodnih in 

drugih državnih organov) 
(1) Kdor z namenom, da bi v sodnem ali 

upravnem postopku ali v postopku 

parlamentarne preiskave ali v postopku pred 

Komisijo za preprečevanje korupcije vplival na 

pričanje ali izvajanje dokazov ali kdor z 

namenom, da bi v predkazenskem postopku 

vplival na zbiranje obvestil, uporabi zoper 

drugega fizično silo, grožnjo ali ustrahovanje, 

mu ponuja ali daje nedovoljene koristi, se 

kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi 

vplival na opravljanje uradnih dolžnosti uradnih 

oseb v pravosodju, v organih odkrivanja in 

pregona v zvezi s kazenskim postopkom, uporabi 

zoper uradno osebo fizično silo, grožnjo ali 

ustrahovanje. 
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pravico držav pogodbenic, da s svojo 

zakonodajo ščitijo tudi druge javne 

uslužbence.  

odgovornost pravnih oseb (26. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica skladno s 

svojimi pravnimi načeli sprejme potrebne 

ukrepe za določitev odgovornosti pravnih 

oseb za udeležbo pri kaznivih dejanjih, 

določenih v skladu s to konvencijo. 

2. Glede na pravna načela države 

pogodbenice je odgovornost pravnih oseb 

lahko kazenska, civilna ali upravna.  

42. člen KZ-1 (odgovornost pravnih oseb za 

kazniva dejanja) 
(1) Kazenska odgovornost se uveljavi zoper 

pravno osebo za kaznivo dejanje, ki ga je storilec 

storil v imenu, na račun ali v korist pravne osebe 

in je v zakonu, ki ureja odgovornost pravnih oseb 

za kazniva dejanja navedeno, da je pravna oseba 

zanj odgovorna. 

(2) Kazenska odgovornost pravnih oseb ne 

izključuje odgovornosti fizičnih oseb kot 

storilcev, napeljevalcev ali pomagačev pri istem 

kaznivem dejanju. 

(3) Zakon, ki ureja odgovornost pravnih oseb za 

kazniva dejanja, določa pogoje za kazensko 

odgovornost pravnih oseb, kazni, opozorilne 

sankcije oziroma varnostne ukrepe ter pravne 

posledice obsodbe za pravne osebe. 

udeležba in poskus (27. člen) 
Vsaka država pogodbenica sprejme v skladu 

s svojim notranjim pravom zakonodajne in 

druge ukrepe, potrebne, da se kot kazniva 

določi udeležba pri kaznivem dejanju v kateri 

koli 

vlogi, kakor je sostorilec, pomagač ali 

napeljevalec h kaznivemu dejanju, 

določenemu v skladu s to konvencijo.  

 

 

34. člen KZ-1 (poskus) 
(1) Kdor je naklepno kaznivo dejanje začel, pa 

ga ni dokončal, se kaznuje za poskus, če je to 

kaznivo dejanje, za katero se smejo po zakonu 

izreči tri leta zapora ali hujša kazen; za poskus 

drugih kaznivih dejanj pa samo, če zakon izrecno 

predpisuje, da je kazniv tudi poskus. 

(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, 

predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi 

mileje. 

 

36.a člen KZ-1 (udeleženec) 
Določbe tega zakonika, ki veljajo za storilca, se 

uporabljajo tudi za udeleženko oziroma 

udeleženca (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), 

ki v okviru napeljevanja oziroma pomoči 

sodeluje pri kaznivem dejanju, razen če zakon 

določa drugače. 

 

35. člen KZ-1 (neprimeren poskus) (glej 

prilogo) 

36. člen KZ-1 (prostovoljni odstop) (glej 

prilogo) 

37. člen KZ-1 (napeljevanje) (glej prilogo) 

38. člen KZ-1 (pomoč) (glej prilogo) 

39. člen KZ-1 (kaznovanje napeljevalca in 

pomagača za poskus) (glej prilogo) 

40. člen KZ-1 (meje kaznivosti storilcev in 

udeležencev) (glej prilogo) 

41. člen KZ-1 (odgovornost članov in vodij 

hudodelske združbe) (glej prilogo) 

zastaranje (29. člen) 
Vsaka država pogodbenica v skladu s svojim 

notranjim pravom po potrebi določi dolg 

zastaralni rok, v katerem je treba začeti 

postopke za kaznivo dejanje, določeno v 

skladu s to konvencijo, in določi daljši 

90. do 95. člen, enajsto poglavje, KZ-1 

(zastaranje) (glej prilogo) 
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zastaralni rok ali pretrganje zastaranja, 

kadar se je domnevni storilec kaznivega 

dejanja izognil postopku.  

kazenski pregon, sojenje in sankcije (30. 

člen) 
1. Vsaka država pogodbenica za kaznivo 

dejanje, določeno v skladu s to konvencijo, 

določi sankcije glede na težo takega 

kaznivega dejanja. 

2. Vsaka država pogodbenica sprejme v 

skladu s svojo pravno ureditvijo in ustavnimi 

načeli ukrepe, potrebne za določitev in 

ohranjanje ravnotežja med imunitetami ali 

privilegiji glede jurisdikcije, ki jih podeli 

svojim javnim uslužbencem pri 

opravljanju svojih nalog, in možnostjo, da po 

potrebi učinkovito preiskuje, kazensko 

preganja in razsoja o kaznivih dejanjih, 

določenih v skladu s to konvencijo. 

3. Vsaka država pogodbenica si prizadeva 

zagotoviti, da se diskrecijska pravica v 

njenem notranjem pravu v zvezi s kazenskim 

pregonom oseb zaradi kaznivih dejanj, 

določenih 

v skladu s to konvencijo, uresniči tako, da kar 

najbolj poveča učinkovitost ukrepov 

odkrivanja in pregona v zvezi z navedenimi 

kaznivimi dejanji ob upoštevanju potrebe, da 

se prepreči storitev takih dejanj. 

4. Pri kaznivih dejanjih, določenih v skladu s 

to konvencijo, vsaka država pogodbenica v 

skladu s svojim notranjim pravom in ob 

ustreznem upoštevanju pravic obrambe 

sprejme take zakonske in druge ukrepe, s 

katerimi si prizadeva zagotoviti, da pogoji, 

od katerih so odvisne odločitve o izpustitvi 

med sojenjem ali pritožbenim postopkom, 

upoštevajo potrebo po zagotovitvi 

navzočnosti obtoženca v nadaljnjem 

kazenskem postopku. 

5. Vsaka država pogodbenica upošteva težo 

kaznivih dejanj, kadar se odloča o 

morebitnem predčasnem ali pogojnem 

odpustu oseb, obsojenih zaradi takih kaznivih 

dejanj. 

6. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svoje pravne ureditve 

preuči uvedbo postopkov, s katerimi lahko 

ustrezni organ ob upoštevanju domneve 

nedolžnosti po potrebi odstavi, začasno 

odstavi ali premesti javnega uslužbenca, 

obtoženo kaznivega dejanja, določenega v 

skladu s to konvencijo. 

7. Kadar teža kaznivega dejanja to 

upravičuje, vsaka država pogodbenica v 

skladu s temeljnimi načeli svoje pravne 

ureditve preuči uvedbo postopkov, s katerimi 

se na podlagi odredbe sodišča ali z drugim 

ustreznim sredstvom osebam, 

83. člen URS (poslanska imuniteta) 
Poslanec državnega zbora ni kazensko 

odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na 

sejah državnega zbora ali njegovih delovnih 

teles. 

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, 

če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti 

kazenski postopek brez dovoljenja državnega 

zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem 

dejanju, za katero je predpisana kazen zapora 

nad pet let. 

Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi 

poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil 

zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega 

odstavka. 

 

100. člen URS (nezdružljivost funkcije in 

imunitete) 
Član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec 

v državnem zboru. 

Člani državnega sveta uživajo enako imuniteto 

kakor poslanci. O imuniteti odloča državni svet. 

 

134. člen URS (imuniteta sodnika) 
Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče 

klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri 

odločanju v sodišču. 

Sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme biti brez 

dovoljenja državnega zbora zoper njega začet 

kazenski postopek, če je osumljen kaznivega 

dejanja pri opravljanju sodniške funkcije. 

 

192. do 201. člen ZKP (ukrepi za 

zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za 

odpravo ponovitvene nevarnosti in za 

uspešno izvedbo kazenskega postopka) 

(glej prilogo) 

 

161., 161.a in 162. člen ZKP (predkazenski 

postopek) (glej prilogo) 

 

88. člen KZ-1 (pogojni odpust) 
(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni 

zapora, sme biti odpuščen s prestajanja kazni s 

pogojem, da do poteka časa, za katerega je 

izrečena kazen, ne stori novega kaznivega 

dejanja. 

(2) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad 

petnajst let zapora, sme biti pogojno odpuščen s 

prestajanja kazni, ko je prestal tri četrtine kazni. 

(3) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen 

dosmrtnega zapora, sme biti pogojno odpuščen s 

prestajanja kazni, ko je prestal petindvajset let 

zapora. 



 
 

143 
 

obsojenim zaradi kaznivih dejanj, določenih 

v skladu s to konvencijo, za obdobje, ki ga 

določa njeno notranje pravo, prepove 

opravljanje: 

(a) javne funkcije in 

(b) funkcije v poslovnem subjektu, ki je v 

celoti ali delno v lasti države.  
  

 

(4) Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, in 

postopek za odločanje o pogojnem odpustu 

določa zakon. 

(5) Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je 

mogoče utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil 

kaznivega dejanja. Pri presoji, ali naj se 

obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo 

predvsem povratništvo, morebitni kazenski 

postopki, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva 

dejanja, storjena pred nastopom kazni zapora, 

odnos obsojenca do storjenega kaznivega 

dejanja in oškodovanca, njegovo vedenje med 

prestajanjem kazni, uspehi pri zdravljenju 

odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na 

prostosti. 

(6) Izjemoma sme biti pogojno odpuščen tudi 

obsojenec, ki je prestal le tretjino kazni, če je 

izpolnjen pogoj iz petega odstavka tega člena in 

če posebne okoliščine, ki se nanašajo na 

obsojenčevo osebnost, kažejo, da ne bo ponovil 

kaznivega dejanja. 

 (9) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za 

pogojni odpust iz hišnega zapora. Pri presoji, ali 

naj se obsojenec pogojno odpusti, se za čas 

hišnega zapora namesto vedenja med 

prestajanjem kazni upošteva spoštovanje 

omejitev pri njegovem izvrševanju. 

 

69. člen KZ-1 (vrste varnostnih ukrepov) 
Storilcem kaznivih dejanj se smejo izrekati ti 

varnostni ukrepi: 

1) obvezno psihiatrično zdravljenje in 

varstvo v zdravstvenem zavodu; 

2) obvezno psihiatrično zdravljenje na 

prostosti; 

3) prepoved opravljanja poklica; 

4) prepoved približevanja ali 

komuniciranja z žrtvijo; 

5) odvzem vozniškega dovoljenja; 

6) odvzem predmetov. 

 

70. do 72. člen KZ-1 (izrek in 

opredeljevanje varnostnih ukrepov) (glej 

prilogo) 

 

73. člen KZ-1 (odvzem predmetov) 
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni 

za kaznivo dejanje ali so nastali s kaznivim 

dejanjem, se smejo vzeti, če so storilčeva last. 

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo 

vzeti tudi, kadar niso storilčeva last, če to 

zahteva splošna varnost ali moralni razlogi, 

vendar pa pravica drugih terjati od storilca 

odškodnino s tem ni prizadeta. 

(3) Z zakonom se sme določiti obvezen odvzem 

predmetov, tudi če niso storilčeva last. 

zamrznitev, zaseg in odvzem (31.člen) 
1. Vsaka država pogodbenica sprejme v 

največjem obsegu, ki ga dopušča notranja 

74. člen KZ-1 (razlogi za odvzem 

premoženjske koristi) 
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pravna ureditev, ukrepe, potrebne za 

odvzem: 

(a) premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivimi dejanji, določenimi v skladu s to 

konvencijo, ali premoženja, katerega 

vrednost ustreza vrednosti te premoženjske 

koristi; 

(b) premoženja, opreme ali drugih 

predmetov, ki se uporabljajo ali so 

namenjena za kazniva dejanja, določena v 

skladu s to konvencijo. 

2. Vsaka država pogodbenica sprejme zaradi 

morebitnega odvzema ukrepe, potrebne za 

prepoznavo, odkrivanje, zamrznitev ali zaseg 

vsega, kar je omenjeno v prvem odstavku 

tega člena.  

3. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

svojim notranjim pravom sprejme take 

zakonske in druge ukrepe, s katerimi uredi 

upravljanje pristojnih organov z 

zamrznjenim, zaseženim ali odvzetim 

premoženjem iz prvega in drugega odstavka 

tega 

člena. 

4. Kadar je premoženjska korist, pridobljena 

s kaznivim dejanjem, v celoti ali delno 

preoblikovana ali zamenjana v drugo 

premoženje, se ukrepi iz tega člena namesto 

za premoženjsko korist uporabijo za to 

premoženje. 

5. Kadar se premoženjska korist, pridobljena 

s kaznivim dejanjem, vključi v zakonito 

pridobljeno premoženje, se lahko tako 

premoženje ne glede na pooblastila v zvezi z 

zamrznitvijo ali zasegom odvzame v višini 

ocenjene vrednosti vključene 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 

dejanjem. 

6. Za dohodek ali drugo korist, ki izvira iz 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 

dejanjem, iz premoženja, v katero se taka 

premoženjska korist preoblikuje ali zamenja, 

ali iz premoženja, v katero je vključena taka 

premoženjska korist, se ukrepi iz tega člena 

uporabijo na enak način in v enakem obsegu 

kot za premoženjsko korist, pridobljeno s 

kaznivim dejanjem. 

7. Za namen tega člena in 55. člena te 

konvencije vsaka država pogodbenica 

pooblasti svoja sodišča ali druge pristojne 

organe, da odredijo, da se bančni, finančni 

ali poslovni podatki dajo na razpolago ali 

zasežejo. Država pogodbenica ne sme 

odkloniti ravnanja po tem odstavku zaradi 

varovanja tajnosti bančnih podatkov. 

8. Države pogodbenice lahko preučijo 

možnost, da od storilca kaznivega dejanja 

zahtevajo, da dokaže zakonit izvor domnevne 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 

dejanjem, ali drugega premoženja za 

(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, 

ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali 

zaradi njega. 

(2) Korist iz prejšnjega odstavka tega člena se 

odvzame s sodno odločbo, s katero je bilo ob 

pogojih, določenih v tem zakoniku, ugotovljeno 

kaznivo dejanje. 

75. člen KZ-1 (način odvzema 

premoženjske koristi) 
(1) Storilcu ali drugi prejemnici oziroma 

prejemniku (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) 

koristi se odvzamejo denar, dragocenosti in 

vsaka druga premoženjska korist, ki je bila 

pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi 

njega, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu 

odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski 

koristi. 

(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni 

mogoče odvzeti premoženjske koristi ali 

premoženja, ki ustreza premoženjski koristi, se 

mu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki 

ustreza tej premoženjski koristi. Sodišče sme v 

upravičenih primerih dovoliti, da se lahko 

denarni znesek, ki ustreza premoženjski koristi, 

plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila ne 

sme biti daljši od dveh let. 

(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim 

dejanjem ali zaradi njega, se lahko odvzame tudi 

tistim, na katere je bila prenesena brezplačno ali 

za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so 

vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila 

pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi 

njega. 

(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s 

kaznivim dejanjem ali zaradi njega, prenesena 

na bližnje sorodnike storilca kaznivega dejanja 

(razmerja iz 224. člena tega zakonika), ali če je 

bilo zaradi onemogočanja odvzema 

premoženjske koristi po prvem odstavku tega 

člena na te osebe preneseno kakšno drugo 

njegovo premoženje, se jim odvzame, razen če 

dokažejo, da so zanj plačali dejansko vrednost. 

(5) Če je premoženjsko korist pridobilo več oseb 

skupaj, se odvzame vsaki osebi delež, ki ga je 

pridobila; če se ta delež ne more natančneje 

ugotoviti, ga določi sodišče ob upoštevanju vseh 

okoliščin zadeve. 

 

76. člen KZ-1 (varstvo obdolženca) (glej 

prilogo) 

77. člen KZ-1 (odvzem premoženjske 

koristi pravni osebi) (glej prilogo) 

77.a člen KZ-1 (odvzem premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski 

združbi) (glej prilogo) 

77.b člen KZ-1 (odvzem premoženja, 

pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem) 

(glej prilogo) 
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odvzem, če je taka zahteva 

skladna s temeljnimi načeli notranjega prava 

držav pogodbenic 

in naravo sodnih in drugih postopkov. 

9. Določbe tega člena se ne smejo razlagati 

tako, da posegajo v pravice dobrovernih 

tretjih oseb. 

 

498. do 503. člen ZKP (postopek za 

uporabo varnostnih ukrepov, za odvzem 

premoženjske koristi, podkupnin ter denarja 

ali premoženja nezakonitega izvora in za 

preklic pogojne obsodbe) (glej prilogo) 

 

506.a člen ZKP (glej prilogo) 

 

20. 21. In 24. člen ZOPNI (začasno 

zavarovanje odvzema in začasen odvzem 

premoženja nezakonitega izvora) 

 

37. do 41. člen ZOPNI (izvrševanje odločb 

o začasnem zavarovanju, začasnem 

odvzemu in odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora) 

zaščita prič, izvedencev in 

oškodovancev (32. člen) 
Vsaka država pogodbenica sprejme ustrezne 

ukrepe v skladu s svojo notranjepravno 

ureditvijo in v okviru svojih možnosti za 

zagotovitev učinkovite zaščite pred 

morebitnim maščevanjem ali zastraševanjem 

prič in izvedencev, ki pričajo 

o kaznivih dejanjih, določenih v skladu s to 

konvencijo, in po potrebi njihovih sorodnikov 

in drugih bližnjih.  

141.a člen ZKP (glej prilogo) 

240.a člen ZKP (glej prilogo) 

244.a člen ZKP (glej prilogo) 

 

posledice korupcijskih dejanj (34. člen) 
Ob ustreznem upoštevanju pravic tretjih 

oseb, pridobljenih v dobri veri, vsaka država 

pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli 

svojega notranjega prava sprejme ukrepe za 

obravnavo 

posledic korupcije.  

14. člen ZIntPK (protikorupcijska klavzula 

–glej prilogo) 

odškodnina (35. člen) 
Vsaka država pogodbenica sprejme v skladu 

s temeljnimi načeli svojega notranjega prava 

potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 

imajo subjekti ali osebe, ki so bili oškodovani 

zaradi korupcijskega dejanja, pravico 

sprožiti pravni postopek za odškodnino zoper 

odgovorne za škodo.  

 

353. člen OZ (odškodninska terjatev za 

škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem) 
(1) Če je bila škoda povzročena s kaznivim 

dejanjem, za kazenski pregon pa je predpisan 

daljši zastaralni rok, zastara odškodninski 

zahtevek proti odgovorni osebi, ko izteče čas, ki 

je določen za zastaranje kazenskega pregona. 

(2) Pretrganje zastaranja kazenskega pregona 

ima za posledico tudi pretrganje zastaranja 

odškodninskega zahtevka. 

(3) To velja tudi za zadržanje zastaranja. 

 

354. člen OZ (odškodninska terjatev zaradi 

korupcije) 
Če je bila škoda povzročena z dejanjem, na 

katerega je vplivalo neposredno ali posredno 

ponujanje, dajanje, sprejemanje ali zahtevanje 

podkupnine ali katerekoli druge koristi ali 

obljuba le-teh, ali z opustitvijo ravnanja, ki bi 

preprečilo dejanje korupcije, ali z drugim 

dejanjem, ki po zakonu ali mednarodni pogodbi 

pomeni korupcijo, zastara terjatev v petih letih, 
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odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za 

tistega, ki jo je povzročil, v vsakem primeru 

pa v petnajstih letih, odkar je bilo dejanje 

storjeno. 

specializirani organi (36. člen) 
Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svoje pravne ureditve 

zagotovi obstoj organa ali organov oziroma 

oseb, specializiranih za boj proti korupciji, z 

odkrivanjem in pregonom. Takemu organu 

ali organom oziroma osebam 

se zagotovi potrebna neodvisnost v skladu s 

temeljnimi načeli pravne ureditve države 

pogodbenice, da lahko opravljajo svoje 

naloge učinkovito in brez nedovoljenih 

vplivov. Osebe ali osebje takega organa ali 

organov mora biti primerno usposobljeno in 

imeti sredstva za opravljanje svojih nalog.  

KPK, Specializirana protikorupcijska enota 

znotraj policije, Nacionalni preiskovalni 

urad in Specializirano državno tožilstvo. 

sodelovanje z organi odkrivanja in 

pregona (37.člen) 
1. Vsaka država pogodbenica sprejme 

ustrezne ukrepe, s katerimi spodbudi osebe, 

ki sodelujejo ali so sodelovale pri storitvi 

kaznivega dejanja, določenega v skladu s to 

konvencijo, da pristojnim organom priskrbijo 

podatke, koristne za preiskavo 

in dokazovanje, in jim zagotovijo dejansko 

pomoč, ki lahko prispeva k temu, da se 

storilcem odvzame premoženjska korist, 

pridobljena s kaznivim dejanjem, in taka 

premoženjska korist povrne. 

450. a. do 450. č. člen ZKP (sporazum o 

priznanju krivde) (glej prilogo) 

51/2. člen KZ-1 (glej prilogo) 

262/3. člen KZ-1 (glej prilogo) 

sodelovanje med državnimi organi (38. 

člen) 
Vsaka država pogodbenica v skladu s svojim 

notranjim pravom sprejme potrebne ukrepe 

za spodbuditev sodelovanja med svojimi 

organi z javnimi pooblastili in javnimi 

uslužbenci na 

eni strani ter svojimi organi, pristojnimi za 

preiskavo in pregon kaznivih dejanj, na drugi 

strani.  

Sodelovanje med KPK in organi pregona: 

12. člen ZIntPK (naloge in pristojnosti 

komisije) 

 5. poglavje Poslovnika KPK (sodelovanje z 

drugimi nadzornimi organi ter organi 

odkrivanja in pregona), 16. člen (splošna 

določba) 
(1) Sodelovanje z državnimi nadzornimi organi 

ter organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj 

poteka v skladu z ustavo, zakoni in 

podzakonskimi predpisi. Posebne oblike 

sodelovanja (na primer izmenjava podatkov, 

informacij in dokumentov, dostopanje do zbirk 

osebnih in drugih podatkov, skupna 

usposabljanja in izpopolnjevanja, obdobni 

sestanki in podobno) se lahko opredelijo s 

sporazumi ali drugimi oblikami urejanja 

sodelovanja med državnimi organi ter drugimi 

subjekti javnega in zasebnega sektorja. 

(2) Sodelovanje z nadzornimi organi ter organi 

odkrivanja in pregona kaznivih dejanj drugih 

držav ali mednarodnih organizacij, poteka v 

skladu z notranjim pravom Republike Slovenije, 

mednarodnimi standardi in mednarodnimi 

pogodbami. Posebne oblike sodelovanja se 

lahko opredeli s sporazumi in drugimi oblikami 

urejanja sodelovanja med državnimi organi 
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oziroma drugimi subjekti javnega in zasebnega 

sektorja iz različnih držav. 

sodelovanje med državnimi organi in 

zasebnim sektorjem (39. člen) 
Vsaka država pogodbenica sprejme v skladu 

s svojim notranjim pravom potrebne ukrepe 

za sodelovanje med državnimi organi, 

pristojnimi za preiskavo in pregon, ter 

subjekti zasebnega sektorja, zlasti finančnih 

ustanov, v zvezi z zadevami, ki vključujejo 

storitev kaznivih dejanj, določenih v skladu s 

to konvencijo.  

/ 

tajnost bančnih podatkov (40. člen) 
Vsaka država pogodbenica zagotovi, da so v 

domačih kazenskih preiskavah kaznivih 

dejanj, določenih v skladu s to konvencijo, v 

njeni notranjepravni ureditvi na voljo 

ustrezni mehanizmi za premostitev ovir, ki se 

lahko pojavijo zaradi izvajanja zakonov o 

varovanju tajnosti bančnih podatkov.  

126. Člen ZPPDFT-1(izjema od načela 

varovanja tajnosti) 

 

sodna pristojnost (42. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica sprejme 

potrebne ukrepe za določitev svoje sodne 

pristojnosti za kazniva dejanja, določena v 

skladu s to konvencijo, kadar je kaznivo 

dejanje storjeno: 

(a) na ozemlju te države pogodbenice ali 

(b) na plovilu, ki ob storitvi kaznivega 

dejanja pluje pod zastavo te države 

pogodbenice, ali na letalu, ki je ob storitvi 

kaznivega dejanja registrirano po zakonih te 

države pogodbenice. 

3. Za namene 44. člena te konvencije vsaka 

država pogodbenica sprejme potrebne 

ukrepe za določitev sodne pristojnosti za 

kazniva dejanja, določena v skladu s to 

konvencijo, kadar je domnevni storilec 

kaznivega dejanja na njenem ozemlju in ga 

ne izroči drugi državi le zato, ker je njen 

državljan.  

2. poglavje ZKP (pristojnost sodišč) 

Mednarodno sodelovanje (IV. 

poglavje): 

 

 

izročitev (44. člen) 
Ta člen se uporablja za kazniva dejanja, 

določena v skladu s to konvencijo, kadar je 

oseba, katere izročitev se zahteva, na ozemlju 

zaprošene države pogodbenice, če je kaznivo 

dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, 

kaznivo po notranjem pravu zaprošene 

države pogodbenice in države pogodbenice, 

ki zahteva izročitev.  

521. do 573. člen ZKP (postopek za 

izročitev obdolžencev in obsojencev) (glej 

prilogo) 

medsebojna pravna pomoč (46. člen) 

Države pogodbenice si dajejo medsebojno 

pravno pomoč v čim večjem obsegu pri 

preiskavah, pregonih in sodnih 

postopkih v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih 

zajema ta konvencija.  

514. do 520. člen ZKP (postopek za 

mednarodno pravno pomoč in izvršitev 

mednarodnih pogodb v kazenskopravnih 

stvareh) (glej prilogo) 
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sodelovanje pri odkrivanju in pregonu 

(48.člen) 
Države pogodbenice skladno s svojimi 

notranjimi pravnimi in upravnimi ureditvami 

tesno sodelujejo, da bi povečale učinkovitost 

kazenskega pregona v boju proti kaznivim 

dejanjem po tej konvenciji.  

Sporazumi o kazenskem pregonu z drugimi 

državami  

Sodelovanje preko Europola, Interpola, 

Camden Asset Recovery Inter-Agency 

Network 

160.b člen ZKP (skupne preiskovalne 

enote) (glej prilogo) 

. 

posebne preiskovalne metode (50. člen) 
Za učinkovit boj proti korupciji vsaka država 

pogodbenica v obsegu, ki ga dovoljujejo 

temeljna načela njene notranjepravne 

ureditve, in v skladu s pogoji, ki jih 

predpisuje njeno notranje pravo, sprejme 

take ukrepe, kot so lahko potrebni, da 

se v okviru njenih sredstev njenim pristojnim 

organom omogoči na njenem ozemlju 

ustrezna uporaba nadzorovane pošiljke, in če 

se ji zdi primerno, druge posebne 

preiskovalne metode, kot so elektronske ali 

druge oblike nadzora in tajnih operacij ter 

omogoči dopustnost tako pridobljenih 

dokazov na sodišču.  

149.a člen ZKP (tajno opazovanje) (glej 

prilogo) 

149.b člen ZKP (elektronska 

komunikacijska storitev) (glej prilogo) 

150. člen ZKP (nadzor elektronskih 

komunikacij) (glej prilogo) 

151. člen ZKP (prisluškovanje in 

opazovanje) (glej prilogo) 

155.a člen ZKP (tajno delovanje) (glej 

prilogo) 

156. člen ZKP (informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na računu) (glej prilogo) 

 

Vrnitev premoženja (V. poglavje): 

 

 

preprečevanje in odkrivanje prenosov 

premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem (52. člen) 
1.Vsaka država pogodbenica v skladu s 

svojim notranjim pravom sprejme potrebne 

ukrepe, da od finančnih ustanov pod njeno 

jurisdikcijo 

zahteva, da preverijo identiteto strank, 

sprejmejo primerne ukrepe za določitev 

identitete dejanskih upravičencev do uporabe 

sredstev z računov z visokimi zneski in 

poostreno nadzirajo račune, ki jih poskušajo 

odpreti ali jih imajo posamezniki, ki 

so jim ali so jim bile zaupane pomembne 

javne funkcije, njihovi družinski člani in tesni 

sodelavci ali nekdo v njihovem imenu. Tak 

poostren nadzor mora biti ustrezno zasnovan 

za odkrivanje 

sumljivih transakcij zaradi poročanja 

pristojnim organom in se ne sme razlagati 

tako, da finančne ustanove odvrača ali jim 

prepoveduje poslovanje z upravičenimi 

strankami.  

3. Vsaka država pogodbenica izvaja ukrepe, 

da zagotovi, da njene finančne ustanove 

določeno obdobje hranijo ustrezne evidence 

računov 

in transakcij, v katere so bile vključene osebe 

iz prvega odstavka tega člena, ki morajo 

vsebovati vsaj informacije o identiteti 

stranke, po možnosti pa tudi o dejanskem 

upravičencu.  

16. do 22. člen ZPPDFT-1 (pregled stranke-

splošne določbe) 

23. do 32. člen ZPPDFT-1 (ugotavljanje in 

preverjanje istovetnosti stranke) 
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ukrepi za neposredno vrnitev 

premoženja (53. člen) 
Vsaka država pogodbenica v skladu s svojim 

notranjim pravom: 

(a) sprejme potrebne ukrepe, da drugi državi 

pogodbenici omogoči začetek pravdnega 

postopka na njenih sodiščih zaradi 

ugotavljanja pravice do premoženja ali 

lastništva premoženja, pridobljenega s 

kaznivim dejanjem, določenim v skladu s to 

konvencijo; 

(b) sprejme potrebne ukrepe, da svojim 

sodiščem omogoči, da tistim, ki so storili 

kaznivo dejanje, določeno v skladu s to 

konvencijo, naloži plačilo nadomestila ali 

odškodnine drugi državi pogodbenici, ki ji je 

bila s takim kaznivim dejanjem povzročena 

škoda, in 

(c) sprejme potrebne ukrepe, da svojim 

sodiščem ali pristojnim organom omogoči, 

da pri odločanju o odvzemu priznajo drugo 

državo pogodbenico prosilko za zakonito 

lastnico premoženja, pridobljenega s 

kaznivim dejanjem, določenim v skladu s to 

konvencijo.  

26. do 34. člen ZOPNI (postopek odvzema) 

 

491. do 507. člen ZKP (postopek za 

odvzem) 

načini vračanja premoženja na podlagi 

mednarodnega sodelovanja pri odvzemu 

(54. člen) 
1. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

svojim notranjim pravom zaradi 

zagotavljanja medsebojne pravne pomoči po 

55. členu te konvencije v zvezi s 

premoženjem, pridobljenim 

s kaznivim dejanjem, določenim v skladu s to 

konvencijo, ali uporabljenim zanj: 

(a) sprejme potrebne ukrepe, da svojim 

pristojnim organom omogoči izvršitev 

odločbe o odvzemu, ki jo izda sodišče druge 

države pogodbenice; 

(b) sprejme potrebne ukrepe, da svojim 

organom omogoči, da v okviru svoje 

pristojnosti odredijo odvzem premoženja 

tujega izvora pri odločanju o kaznivem 

dejanju pranja denarja ali drugem kaznivem 

dejanju iz njene pristojnosti ali z drugimi 

postopki po njenem notranjem pravu  

2. Vsaka država pogodbenica zaradi 

zagotavljanja medsebojne pravne pomoči na 

zaprosilo na podlagi drugega odstavka 55. 

člena te konvencije v skladu s svojim 

notranjim 

pravom: 

(a) sprejme potrebne ukrepe, da svojim 

pristojnim organom omogoči zamrznitev ali 

zaseg premoženja na podlagi odločbe o 

zamrznitvi ali zasegu, ki jo izda sodišče ali 

pristojni organ države pogodbenice prosilke 

in je lahko utemeljena podlaga za 

prepričanje zaprošene države pogodbenice, 

48. do 54. člen ZOPNI (mednarodno 

sodelovanje) 
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da obstajajo zadostni razlogi za take ukrepe 

in da bo za premoženje pozneje odrejen 

odvzem za namene točke a prejšnjega 

odstavka; 

(b) sprejme potrebne ukrepe, da svojim 

pristojnim organom omogoči zamrznitev ali 

zaseg premoženja na podlagi zaprosila, ki je 

za zaprošeno državo pogodbenico 

utemeljena podlaga za prepričanje, da 

obstajajo zadostni razlogi za take ukrepe in 

da bo za premoženje pozneje odrejen odvzem 

za namene točke a prejšnjega odstavka.  

mednarodno sodelovanje zaradi 

odvzema (55. člen) 
1. Država pogodbenica, ki je od druge države 

pogodbenice z jurisdikcijo za kaznivo 

dejanje, določeno v skladu s to konvencijo, 

prejela zaprosilo za odvzem premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, 

premoženja, opreme ali drugih predmetov iz 

prvega odstavka 31. člena te konvencije, ki so 

na njenem ozemlju, kolikor je mogoče glede 

na njeno notranjepravno ureditev: 

(a) zaprosilo predloži svojim pristojnim 

organom zaradi izdaje odločbe o odvzemu in 

jo, če se taka odločba izda, izvrši ali 

(b) svojim pristojnim organom zaradi njene 

izvršitve v zahtevanem obsegu predloži 

odločbo o odvzemu, ki jo izda sodišče na 

ozemlju države pogodbenice prosilke v 

skladu s prvim odstavkom 31. člena in točko 

a prvega odstavka 54. člena te 

konvencije, če se nanaša na premoženjsko 

korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, 

premoženje, opremo ali druge predmete iz 

prvega odstavka 31. člena, ki so na ozemlju 

zaprošene države pogodbenice. 

2. Na podlagi zaprosila, ki ga predloži druga 

država pogodbenica z jurisdikcijo za kaznivo 

dejanje, določeno v skladu s to konvencijo, 

zaprošena država pogodbenica sprejme 

ukrepe, da ugotovi, izsledi in zamrzne ali 

zaseže premoženjsko korist, pridobljeno s 

kaznivim dejanjem, premoženje, opremo ali 

druge predmete iz prvega odstavka 31. člena 

te konvencije zaradi morebitne zaplembe, ki 

jo odredi država pogodbenica prosilka ali 

zaprošena država pogodbenica v skladu z 

zaprosilom iz prvega odstavka. 

19. člen ZOPNI (mednarodno sodelovanje) 

 

48. do 54. člen ZOPNI (mednarodno 

sodelovanje) 

vrnitev premoženja in razpolaganje z 

njim (57. člen) 
1. Država pogodbenica na podlagi tretjega 

odstavka tega člena v skladu z določbami te 

konvencije in svojim notranjim pravom 

razpolaga s premoženjem, ki ga je odvzela na 

podlagi 

31. ali 55. člena te konvencije, vključno z 

vrnitvijo njenim prejšnjim zakonitim 

lastnikom. 

46. člen ZOPNI (pravila vračanja) 
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2. Vsaka država pogodbenica v skladu s 

temeljnimi načeli svojega notranjega prava 

sprejme zakonodajne in druge potrebne 

ukrepe, da se njenim pristojnim organom 

omogoči, da na zahtevo druge države 

pogodbenice v skladu s to konvencijo vrnejo 

odvzeto premoženje ob upoštevanju pravice 

tretjih dobrovernih oseb.  

finančna obveščevalna enota (58.člen) 
Države pogodbenice medsebojno sodelujejo 

pri preprečevanju prenosa premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, 

določenimi v skladu s to konvencijo, in boju 

proti njemu, ter pri krepitvi načinov in 

sredstev za povračilo take premoženjske 

koristi, ter v ta namen preučijo možnost za 

ustanovitev finančne obveščevalne enote, 

pristojne za prejemanje, analiziranje in 

pošiljanje poročil pristojnim organom o 

sumljivih finančnih transakcijah.  

104. do 113. člen ZPPDFT-1 (mednarodno 

sodelovanje) 

19. člen ZOPNI (mednarodno sodelovanje) 

Strokovna pomoč in izmenjava 

informacij (VI. poglavje): 

 

 

usposabljanje in strokovna pomoč (60. 

člen) 
Vsaka država pogodbenica, če je potrebno, 

uvede, razvije ali izboljša posebne programe 

usposabljanja za osebje, odgovorno za 

preprečevanje korupcije in boj proti njej.  

12. člen ZIntPK(naloge in pristojnosti 

komisije) 

 

 

2. Kazenskopravna 

konvencija o korupciji 

(MKKK) z dne 27. 1. 1999. 

(Slovenija jo je podpisala 

07.05.1999 in ratificirala 

12.5.2000, v veljavi za 

Slovenijo je od 1.7.2002) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

aktivno podkupovanje domačih 

javnih uslužbencev 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) (glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

pasivno podkupovanje domačih 

javnih uslužbencev 

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) (glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

podkupovanje članov domačih 

skupščinskih teles 

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) (glej zgoraj) 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) (glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 
podkupovanje tujih javnih 

uslužbencev 

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) (glej zgoraj) 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) (glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi:  

podkupovanje članov tujih 

skupščinskih teles 

podkupovanje funkcionarjev 

mednarodnih organizacij 

podkupovanje članov 

mednarodnih parlamentarnih 

skupščin sodnikov in 

uslužbencev mednarodnih 

sodišč  

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) (glej zgoraj) 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) (glej zgoraj) 
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kot kaznivo dejanje se določi: 

aktivno podkupovanje v 

zasebnem sektorju 

242. člen KZ-1 (nedovoljeno dajanje daril) (glej 

zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

pasivno podkupovanje v 

zasebnem sektorju 

241. člen KZ-1 (nedovoljeno sprejemanje daril) 

(glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

nezakonito posredovanje 

263. člen KZ-1 (Sprejemanje koristi za nezakonito 

posredovanje) (glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

pranje denarja iz korupcijskih 

kaznivih dejanj (s sklicevanjem 

na Konvencijo o pranju denarja) 

245. člen KZ-1 (pranje denarja) (glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje ali dejanje 

pod drugo sankcijo se določi: 

računovodsko kaznivo dejanje 

251. člen KZ-1 (ponarejanje listin) 

(1) Kdor ponaredi listino ali spremeni pravo listino, 

zato da bi se taka listina uporabila kot prava, ali 

kdor ponarejeno ali spremenjeno listino uporabi 

kot pravo, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Poskus je kazniv. 

(3) Kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali 

uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora 

voditi na podlagi zakona, spremeni tako pravo 

listino ali kdor tako ponarejeno ali spremenjeno 

listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi kot 

pravo, se kaznuje z zaporom do treh let. 

kot kaznivo dejanje se opredeli 

udeležba pri kaznivih dejanjih, 

določenih s to konvencijo 

36.a KZ-1 (udeleženec) (glej zgoraj) 

jurisdikcija 10. do 15. člen KZ-1 (veljavnost, pogoji za pregon 

in vštevanje kazni) (glej prilogo) 

odgovornost pravnih oseb ZOPOKD 

odvzem predmetov in 

premoženjske koristi iz 

kaznivega dejanja 

73. člen KZ-1 (odvzem predmetov) (glej zgoraj) 

 

74. člen KZ-1 (razlogi za odvzem premoženjske 

koristi) (glej zgoraj) 

75. člen KZ-1 (način odvzema premoženjske 

koristi) (glej zgoraj) 

 

76. člen KZ-1 (varstvo obdolženca) (glej prilogo) 

77. člen KZ-1 (odvzem premoženjske koristi pravni 

osebi) (glej prilogo) 

77.a člen KZ-1 (odvzem premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi) 

(glej prilogo) 

77.b člen KZ-1 (odvzem premoženja, pridobljenega 

v zvezi s kaznivim dejanjem) (glej prilogo) 

 

specializirani organi Znotraj tožilstva in policije. 

sodelovanje med državnimi 

organi 

/ 
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zaščita sodelavcev pravosodnih 

organov ter prič 

ZKP 

ukrepi za lajšanje zbiranja 

dokazov in zaplembe 

premoženjske koristi 

ZKP 

mednarodno sodelovanje Se izvaja na podlagi Criminal Law Convention in 

drugih mednarodnih pogodb. 

3. Dodatni protokol h 

Kazenskopravni konvenciji o 

korupciji (MDPKKK) 

z dne 15. 05. 2003. 

 

(Slovenija ga je podpisala 

09.03.2004 in ratificirala 

11.10.2004 z veljavo od 

01.02.2005) 

 

kot kaznivo dejanje se določi: 

aktivno podkupovanje domačih 

razsodnikov 

242. člen KZ-1 (nedovoljeno dajanje daril) (glej 

zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

pasivno podkupovanje domačih 

razsodnikov 

241. člen KZ-1 (nedovoljeno sprejemanje daril) 

(glej zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi: 

podkupovanje tujih 

razsodnikov 

241. člen KZ-1 (nedovoljeno sprejemanje daril) 

(glej zgoraj) 

242. člen KZ-1 (nedovoljeno dajanje daril) (glej 

zgoraj) 

kot kaznivo dejanje se določi:  

podkupovanje domačih 

porotnikov 

podkupovanje tujih porotnikov 

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) (glej zgoraj) 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) (glej zgoraj) 

4. Civilnopravna konvencija o 

korupciji (MCKK) 

z dne 04. 11. 1999. 

 

(Slovenija podpisala 

29.11.2001 in ratificirala 

17.03.2003 z veljavo od 

01.11.2003) 

odškodnina za osebe, ki so bile 

oškodovane zaradi korupcije 

(gmotna škoda, izgubljen 

dobiček in negmotna škoda) 

Odškodninska odgovornost se lahko uveljavlja 

znotraj kazenskega postopka (kot 

premoženjskopravni zahtevek) ali kot neposlovna 

odškodninska odgovornost v pravdi. 

pogoji za povračilo škode: 

- toženec je storil ali 

omogočil korupcijsko dejanje 

ali ni ustrezno ukrepal, da bi ga 

preprečil 

- škoda 

- vzročna zveza med 

korupcijskim dejanjem in 

škodo 

odgovornost države zaradi 

korupcijskih dejanj njenih 

javnih uslužbencev pri 

opravljanju njihove funkcije 

deljena odgovornost 

zastaralni rok (subjektivni min. 

3 leta, objektivni min. 10 let) 

ničnost pogodb ali pogodbenih 

določb, ki omogočajo korupcijo 

14. člen ZIntPK (protikorupcijska klavzula) 

zaščita zaposlenih ZDR-1 

računovodski izkazi in revizije Ureja več predpisov, med drugim ZR. 

pridobivanje dokazov ZPP 
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začasni ukrepi ZPP 

5. Konvencija 

Združenih 

narodov proti 

organiziranemu 

kriminalu 

(MZNMOK) 

z dne 12. 12. 

2000. 

 

(Slovenija jo je 

podpisala 

12.12.2000 in 

ratificirala 

09.04.2004, v 

veljavi za 

Slovenijo je od 

20.06.2004) 

 

Vzpostavitev obširnega 

notranjega sistema predpisov in 

nadzora zaradi odkrivanja in 

preprečevanja vseh oblik pranja 

denarja znotraj svoje pristojnosti 

(a točka 1. odstavka 7. člena)  

ZPPDFT-1 

Vzpostavitev ukrepov za 

odkrivanje in spremljanje 

gotovine in ustreznih prenosljivih 

vrednostnih papirjev čez svoje 

meje z zaščitnimi ukrepi (2. 

odstavek 7. člena) 

68. člen ZPPDFT-1 

Določitev korupcije za kaznivo 

dejanje (1. odstavek 8. člena) 

261. člen KZ-1 (jemanje podkupnine) (glej zgoraj) 

262. člen KZ-1 (dajanje podkupnine) (glej zgoraj) 

Sankcioniranje sostorilstva (3. 

odstavek 8. člena) 

drugi odstavek 20. člena KZ-1 (storilec in sostorilec) 

Sankcioniranje pravnih oseb (1. 

odstavek 10. člena) 

11. točka 25. člena ZOPOKD (kazniva dejanja iz 

kazenskega zakonika) 

Pravne osebe so odgovorne za ta kazniva dejanja iz posebnega 

dela Kazenskega zakonika: 

11) iz 26. poglavja za kazniva dejanja po 260. in 262. do 264. 

členu; 

Vzpostavitev mehanizma za 

odvzem premoženjske koristi, 

pridobljene s korupcijo, ali 

premoženja, katerega vrednost 

ustreza višini take koristi (1. 

odstavek 12. člena) 

74. člen KZ-1 (razlogi za odvzem premoženjske koristi) 

(glej zgoraj) 

75. člen KZ-1 (način odvzema premoženjske koristi) (glej 

zgoraj) 

 

76. člen KZ-1 (varstvo obdolženca) (glej prilogo) 

77. člen KZ-1 (odvzem premoženjske koristi pravni osebi) 

(glej prilogo) 

77.a člen KZ-1 (odvzem premoženja zaradi kaznivih dejanj, 

storjenih v hudodelski združbi) (glej prilogo) 

77.b člen KZ-1 (odvzem premoženja, pridobljenega v zvezi 

s kaznivim dejanjem) (glej prilogo) 
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Vzpostavitev ukrepov za 

identifikacijo, odkrivanje, 

zamrznitev ali zaseg teh sredstev 

(2. odstavek 12. člena) 

prvi odstavek 150. člena ZKP (nadzor komunikacijskih 

sredstev) 

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba 

izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev 

katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku 

tega člena in če obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v 

zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja določeno komunikacijsko 

sredstvo oziroma računalniški sistem ali bo to sredstvo oziroma 

sistem uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da 

se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi njihovo 

zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi, se lahko zoper 

to osebo odredi: 

1) nadzor elektronskih komunikacij s 

prisluškovanjem in snemanjem ter kontrola in 

zavarovanje dokazov o vseh oblikah 

komuniciranja, ki se prenašajo v elektronskem 

komunikacijskem omrežju; 

2) kontrola pisem in drugih pošiljk; 

3) kontrola računalniškega sistema banke ali druge 

pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo 

gospodarsko dejavnost; 

4) prisluškovanje in snemanje pogovorov s 

privolitvijo vsaj ene osebe, udeležene v pogovoru. 

 

156. člen ZKP (informacije o vlogah, depozitih, stanju na 

računu) (glej zgoraj) 

 

502. člen ZKP (začasno zavarovanje premoženjske koristi) 

(glej prilogo) 

Zagotovitev, da na možnost 

odvzema premoženja ne vpliva 

transformacija premoženja v 

drugo obliko (3. odstavek 12. 

člena). 

/ 

 

V primeru mešanja zakonito in 

nezakonito pridobljenih sredstev 

mora država poskrbeti za odvzem 

premoženja do ocenjene 

vrednosti nezakonito 

/ 

 



 
 

156 
 

pridobljenih sredstev (4. 

odstavek 12. člena) 

Odvzem premoženjske koristi 

vključuje tudi vse donose takšne 

koristi (5. odstavek 12. člena) 

/ 

Bančna tajnost ne sme biti razlog 

za zavrnitev posredovanja 

podatkov (6. odstavek 12. člena) 

drugi odstavek 156. člena ZKP (informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na računu) (glej zgoraj) 

Ureditev razpolaganja z odvzeto 

premoženjsko koristjo (1. 

odstavek 14. člena). 

 

506. a člen ZKP (glej prilogo) 

 

Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, 

premoženjem in varščinami (glej prilogo) 

Zaprosilo s strani druge države 

pogodbenice za odvzem 

premoženjske koristi ter za 

ukrepe za identifikacijo, 

odkrivanje in zamrznitev ali 

zaseg premoženjske koristi (1. in 

2. odstavek 13. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Prednostno obravnavanje 

zahteve za vrnitev sredstev 

proseči državi, da lahko ta da 

odškodnino žrtvam kaznivega 

dejanja ali vrne premoženjsko 

korist ali premoženje njegovim 

zakonitim lastnikom (2. odstavek 

14. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Zagotavljanje medsebojne 

pravne pomoči pri preiskavah, 

kazenskem pregonu in sodnih 

postopkih, namen katerega so 

tudi preiskava, zaseg ali 

zamrznitev ter identifikacija ali 

odkrivanje premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim dejanjem 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 
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((c) in (g) točka 3. odstavka 18. 

člena) 

Prepoved uporabe informacij ali 

dokazov, ki jih je priskrbela 

zaprošena pogodbenica, za tiste 

preiskave, kazenski pregon ali 

sodne postopke, ki niso navedeni 

v zaprosilu, brez predhodnega 

soglasja zaprošene pogodbenice 

(19. odstavek 18. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Dolžnost posvetovanja s prosečo 

državo pred zavrnitvijo ali 

odlogom izvršitve zaprosila (26. 

odstavek 18. člena)  

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Uporaba nadzorovane pošiljke in 

drugih posebnih preiskovalnih 

ukrepov za učinkovit boj proti 

organiziranemu kriminalu (1. 

odstavek 20. člena) 

149.a člen ZKP (tajno opazovanje) (glej prilogo) 

Določitev oviranja pravosodja 

kot kaznivo dejanje (23. člen) 

286. člen KZ-1 (glej zgoraj) 

Sprejem ustreznih ukrepov za 

zagotovitev učinkovite zaščite 

prič v kazenskih postopkih pred 

morebitnim maščevanjem ali 

zastraševanjem, ker pričajo o 

kaznivih dejanjih, kakor tudi 

njihovih sorodnikov in drugih 

bližnjih oseb (1. odstavek 24. 

člena) 

141.a člen ZKP, 240.a člen ZKP in 244.a člen ZKP (glej 

prilogo) 
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Sprejem ukrepov za spodbuditev 

oseb, ki sodelujejo ali so 

sodelovale v organiziranih 

kriminalnih združbah, da dajo 

koristne informacije pristojnim 

organom v preiskovalne in 

dokazne namene o zadevah ali da 

zagotovijo dejansko, konkretno 

pomoč pristojnim organom, ki 

lahko prispeva k odvzemu 

sredstev ali premoženjske koristi 

(1. odstavek 26. člena) 

drugi odstavek 51. člena KZ-1, 450.b člen ZKP,141.a člen 

ZKP, 240.a člen ZKP in 244.a člen ZKP (glej prilogo)  

Analiza trendov organiziranega 

kriminala na svojem ozemlju, 

okoliščin, v katerih organizirani 

kriminal deluje, in tudi vpletenih 

profesionalnih skupin in 

uporabljenih tehnologij (1. 

odstavek 28. člena) 

deloma 12. člen ZIntPK ter 90. člen ZPPDFT-1 

Programi usposabljanja za 

zaposlene v organih , ki so 

odgovorni za preprečevanje, 

odkrivanje in nadzorovanje 

kaznivih dejanj po tej konvenciji 

(1. odstavek 29. člena) 

80. člen ter 4. točka 114. člena ZPPDFT-1 

Krepitev sodelovanja med organi 

kazenskega pregona ali tožilci in 

ustreznimi zasebnimi subjekti (a 

točka 2. odstavka 32. člena) 

12. člen ZPPDFT-1 

 

7. točka 2. člena ZIntPK 

17. člen ZIntPK 

52. člen ZIntPK 

Spodbujanje razvoja in 

standardov za zaščito integritete 

javnih in ustreznih zasebnih 

subjektov ter kodeksov ravnanja 

za ustrezne poklice (b točka 2. 

odstavka 32. člena) 

šesto poglavje ZIntPK (načrti integritete) (glej prilogo) 

 

prvi in drugi odstavek 60. člena Zakona o odvetništvu 

(disciplinska odgovornost) 

Statut Odvetniške zbornice Slovenije določi dejanja, ki pomenijo 

kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, ter dejanja, 
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ki pomenijo kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v 

odvetniški pisarni. 

Naloga Odvetniške zbornice Slovenije, njenih disciplinskih 

organov in organov za ugotavljanje kršitev Kodeksa odvetniške 

poklicne etike je, da zagotovijo učinkovito, nepristransko in 

pregledno uveljavljanje odgovornosti njenih članov za 

disciplinske in etične kršitve. 

 

Preprečevanje, da bi organizirane 

kriminalne združbe zlorabljale 

razpise, ki jih vodijo javni organi 

(c točka 2. odstavka 32. člena) 

14. člen ZIntPK (glej prilogo) 

Preprečevanje, da bi organizirane 

kriminalne združbe zlorabljale 

pravne osebe (d točka 2. odstavka 

32. člena) 

76. člen ZIntPK, 3.3 poglavje ZPPDFT-1 (pregled stranke) 

V rednih časovnih presledkih 

preučijo veljavne pravne 

instrumente in upravno prakso, 

da odkrijejo pomanjkljivosti, ki 

bi lahko omogočile, da jih 

zlorabljajo organizirane 

kriminalne združbe (4. odstavek 

32. člena) 

8. člen ZPPDFT-1 

 

sedmo poglavje ZIntPK (Resolucija o preprečevanju 

korupcije v RS) 

Ozaveščanje javnosti o obstoju, 

vzrokih in nevarnostih 

mednarodnega organiziranega 

kriminala (5. odstavek 32. člena) 

18. člen ZIntPK 

6. Konvencija 

Sveta Evrope o 

pranju, 

odkrivanju, 

zasegu in 

zaplembi 

Sprejem ukrepov, s katerimi 

lahko država odvzame predmete 

in premoženjsko korist ali 

premoženje, ki po vrednosti 

ustreza taki premoženjski koristi 

(1. odstavek 3. člena) 

74. člen KZ-1 (razlogi za odvzem premoženjske koristi) 

(glej zgoraj) 

 

75. člen KZ-1 (način odvzema premoženjske koristi) (glej 

zgoraj) 

 

76. člen KZ-1 (varstvo obdolženca) (glej prilogo) 
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premoženjske 

koristi, 

pridobljene s 

kaznivim 

dejanjem, in o 

financiranju 

terorizma 

(MKPOZZ) 

z dne 16. 5. 

2005. 

 

(Slovenija jo je 

podpisala 

25.01.2007 in 

ratificirala 

04.03.2010, z 

veljavo od 

01.08.2010) 

77. člen KZ-1 (odvzem premoženjske koristi pravni osebi) 

(glej prilogo) 

77.a člen KZ-1 (odvzem premoženja zaradi kaznivih dejanj, 

storjenih v hudodelski združbi) (glej prilogo) 

77.b člen KZ-1 (odvzem premoženja, pridobljenega v zvezi 

s kaznivim dejanjem) (glej prilogo) 

Premoženjska korist lahko 

predstavlja katerokoli vrsto 

premoženja tako materialnega 

kot nematerialnega, tako 

premičnega kot nepremičnega in 

kot tudi pravne dokumente in 

listine, ki dokazujejo pravico do 

takšnega premoženja (točka b) 1. 

člena) 

/ 

Zajema tudi premoženje, v katero 

se je premoženjska korist iz 

kaznivega dejanja transformirala 

(5. člen) 

 

/ 

 

Zajema tudi premoženje, ki je 

bilo pridobljeno iz zakonitih 

virov, če je bila premoženjska 

korist iz kaznivega dejanja 

pomešana s takim premoženjem, 

vendar samo do ocenjene 

vrednosti premoženjske koristi 

(5. člen) 

/ 

Zajema tudi dohodke ali druge 

koristi takega premoženja (5. 

člen) 

/ 

Ukrepi za hitro prepoznanje, 

izsleditev, zamrznitev ali zaseg 

premoženja, ki se lahko 

odvzame, predvsem da se 

prvi odstavek 150. člena ZKP (nadzor komunikacijskih 

sredstev) (glej zgoraj) 

 

156. člen ZKP (informacije o vlogah, depozitih, stanju na 

računu) (glej zgoraj) 
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omogoči morebiten kasnejši 

odvzem (4. člen) 

 

502. člen ZKP (začasno zavarovanje premoženjske koristi) 

(glej prilogo) 

Zagotovitev ustreznega 

upravljanja zamrznjenega ali 

odvzetega premoženja (6. člen) 

506. a člen ZKP (glej prilogo) 

 

Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, 

premoženjem in varščinami (glej prilogo) 

Omogočanje zahteve sodišča ali 

drugega pristojnega organa, da 

oseba da na razpolago bančne, 

finančne ali poslovne evidence 

ali zasega takšnih evidenc z 

namenom odvzema ali 

zamrznitve premoženjske koristi 

iz kaznivega dejanja, pri čemer 

bančna tajnost ne more 

predstavljati izjeme (1. odstavek 

7. člena) 

prvi, drugi, tretji in peti odstavek 156. člena ZKP 

(informacije o vlogah, depozitih, stanju na računu) (glej 

zgoraj) 

Določitev imetništva bančnih 

računov s strani določene pravne 

ali fizične osebe v katerikoli 

banki na njenem ozemlju ter 

pridobitev vseh podrobnosti o 

ugotovljenih računih (2. odstavek 

7. člena) 

prvi odstavek 156. člena ZKP (informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na računu) (glej zgoraj) 

Pridobitev podatkov o določenih 

bančnih računih in bančnih 

transakcijah, izvedenih v 

določenem obdobju prek enega 

ali več določenih računov, 

vključno s podatki o vseh računih 

pošiljatelja ali prejemnika 

sredstev (2. odstavek 7. člena) 

peti odstavek 156. člena ZKP (informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na računu) (glej zgoraj) 

Spremljanje vseh bančnih 

transakcij v določenem obdobju, 

ki se izvajajo prek enega ali več 

tretji odstavek 156. člena ZKP (informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na računu) (glej zgoraj) 
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ugotovljenih računov (2. 

odstavek 7. člena) 

Zagotovitev, da banke svoji 

stranki ali tretjim osebam ne 

razkrijejo, da so bili podatki 

zahtevani ali da se opravlja 

preiskava (2. odstavek 7. člena) 

šesti odstavek 156. člena ZKP (informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na računu) (glej zgoraj) 

Zagotovitev učinkovitih pravnih 

sredstev vsem zainteresiranim 

osebam v zvezi z odvzemom in 

zamrznitvijo sredstev (8. člen) 

peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 502.a člena ZKP 

(začasno zavarovanje premoženjske koristi) 

(5) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena lahko osumljenec 

oziroma obdolženec ali oseba, zoper katero je začasno 

zavarovanje odrejeno, v osmih dneh od vročitve sklepa vloži 

ugovor in predlaga, da sodišče opravi narok. Ugovor vroči 

sodišče ostalim udeležencem in jim določi rok za odgovor. Ugovor 

ne zadrži izvršitve sklepa. 

(6) O naroku odloči sodišče glede na okoliščine primera, 

upoštevajoč navedbe v ugovoru. Če sodišče ne razpiše naroka, o 

ugovoru odloči na podlagi predloženih listin in drugega 

predloženega gradiva ter obrazloži svojo odločitev v sklepu o 

ugovoru (osmi odstavek tega člena). 

(7) V ugovoru in na naroku je treba vlagatelju ugovora in ostalim 

udeležencem omogočiti, da se izjavijo o predlaganih in odrejenih 

ukrepih, da podajo svoja stališča, navedbe in predloge o vseh 

vprašanjih začasnega zavarovanja. 

(8) Ko se udeleženci naroka izjavijo o vseh vprašanjih in se 

izvedejo dokazi, če so potrebni za odločitev o ugovoru, sodišče 

odloči o ugovoru. S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovor 

ob smiselni uporabi 375. člena tega zakona zavrže, ugovoru ugodi 

in razveljavi ali spremeni sklep o odreditvi začasnega 

zavarovanja, ali ugovor zavrne. 

 

505. člen ZKP (glede pritožbe) 

Drugi in tretji odstavek 368. člena ter 376. in 380. člen tega 

zakona se uporabljajo smiselno glede pritožbe zoper odločbo o 

odvzemu premoženjske koristi. 

Ustanovitev finančne 

obveščevalne enote (1. odstavek 

12. člena) 

87. člen ZPPDFT-1 
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Finančna obveščevalna enota ima 

pravočasni neposredni ali 

posredni dostop do finančnih, 

upravnih in policijskih podatkov 

(2. odstavek 12. člena) 

četrti odstavek 87. člena ZPPDFT-1 

 

91. do 94. člen ZPPDFT-1 

Možnost postavitev zahteve po 

ugotovitvi in preverbi identitete 

svojih strank, in kadar je to 

mogoče, njihovih dejanskih 

lastnikov ter izvajanje skrbnega 

pregleda poslovnega sodelovanja 

(i alineja a točke 2. odstavka 13. 

člena) 

3.3 poglavje ZPPDFT-1 

Postavitev obveznosti sporočanja 

suma pranja denarja (ii alineja a 

točke 2. odstavka 13. člena) 

69. člen ZPPDFT-1 

Postavitev obveznosti sprejema 

pomožnih ukrepov (iii alineja a 

točke 2. odstavka 13. člena) 

3.2 poglavje (ocena in obvladovanje tveganja) ZPPDFT-1 

3.5 poglavje (Izvajanje politike skupine in ukrepov 

odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma v podružnicah in hčerinskih družbah v večinski 

lasti s sedežem v državah članicah in tretjih državah) 

ZPPDFT-1 

3.6 poglavje (Pooblaščenec, usposabljanje in notranja 

kontrola) ZPPDFT-1 

Postavitev prepovedi razkritja 

dejstva, da je bilo poslano 

sporočilo o sumljivi transakciji 

ali s tem povezani podatki ali da 

se vodi ali se bo morda vodila 

preiskava o pranju denarja (b 

točka 2. odstavka 13. člena) 

122. do 125. člen ZPPDFT-1 

Zagotovi učinkovitega sistema 

kontrole in nadzora nad osebami, 

ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki 

se še zlasti lahko izkoristijo za 

4. člen ZPPDFT-1 
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pranje denarja (c točka 2. 

odstavka 13. člena) 

Ukrepi, da država odkrije vsak 

pomembnejši prenos gotovine in 

ustreznih vrednostnih papirjev na 

prinosnika čez državno mejo (3. 

odstavek 13. člena) 

prvi odstavek 17. člena ZPPDFT-1 

Možnost začasne ustavitve ali 

odreka soglasja za transakcijo, ki 

poteka, z namenom analizirati 

transakcijo in potrditi sum (14. 

člen) 

96. člen ZPPDFT-1 

Država ne sme diskriminirati pri 

obravnavi ukrepov po zaprosilu 

ter ukrepov, ki jih odreja sama (4. 

odstavek 15. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Splošna dolžnost držav po 

medsebojni pomoči, ki zajema 

vsak ukrep, da se priskrbi in 

zagotovi dokaz o obstoju, kraju 

ali gibanju, naravi, pravnem 

položaju ali vrednosti 

odvzemljivega premoženja in 

premoženjske koristi (16. člen) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Ukrepi po zaprosilu druge države 

za podatke o bančnih računih (1. 

odstavek 17. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Ukrepi po zaprosilu druge države 

za podatke o bančnih transakcijah 

(1. odstavek 18. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Ukrepi po zaprosilu druge države 

za spremljanje bančnih transakcij 

(1. odstavek 19. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Uvesti po zaprosilu druge države 

potrebne začasne ukrepe kot je 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 
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zamrznitev ali zaseg (1. odstavek 

21. člena) 

Uvesti po zaprosilu druge države 

odvzem premoženjske koristi (1. 

odstavek 23. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Ko država izvede začasne 

ukrepe, mora proseči državi 

nemudoma in na lastno iniciativo 

posredovati vse relevantne 

podatke, ki bi lahko postavili pod 

vprašaj začasne ukrepe ali bi 

spremenili njihov obseg (1. 

odstavek 22. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Proseča država mora nemudoma 

zagotoviti vse dodatne podatke, 

ki jih zahteva zaprošena država in 

ki so potrebni za izvajanje 

ukrepov (1. odstavek 22. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Zaprošena država je vezana le na 

ugotovitve o dejstvih, če so 

navedene v obsodbi ali sodni 

odločbi pogodbenice prosilke ali 

če se taka obsodba ali sodna 

odločba v osnovi nanje opera (2. 

odstavek 24. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Prednostno obravnavajo zgolj 

vrnitev odvzetega premoženja 

proseči državi, tako da lahko 

izplača odškodnino žrtvam 

kaznivih dejanj ali vrne tako 

premoženje zakonitim lastnikom 

(2. odstavek 25. člena) 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 

Preden zavrne ali odloži izvršitev 

država preučiti možnosti delne ali 

Neposredno izvajanje na podlagi mednarodne pogodbe. 
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7. Konvencija o boju proti podkupovanju 

tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 

poslovanju (OECD) 

z dne 17. 12. 1997. 

 

(Slovenija jo je podpisala 17.12.1997 in 

ratificirala 20.12.2000, z veljavo od 

5.11.2001) 

 

Kaznivo dejanje podkupovanje tujega 

javnega uslužbenca  

(Prvi in drugi odstavek 1. člena) 

262. člen KZ-1 (dajanje 

podkupnine) (glej zgoraj) 

Ukrepi potrebni za zaseg in odvzem 

podkupnine (3. člen) 

74. člen KZ-1 (razlogi za odvzem 

premoženjske koristi) (glej zgoraj) 

75. člen KZ-1 (način odvzema 

premoženjske koristi) (glej zgoraj) 

 

76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej prilogo) 

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi pravni osebi) 

(glej prilogo) 

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi kaznivih 

dejanj, storjenih v hudodelski 

združbi) (glej prilogo) 

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, pridobljenega v zvezi 

s kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo) 

 

pogojne ugoditve zaprosilu (30. 

člen) 

Sodelovanje finančnih 

obveščevalnih enot v boju proti 

pranju denarja, pri zbiranju in 

analiziranju ali pri preiskavi 

pomembnih podatkov o katerem 

koli dejstvu, ki bi lahko kazalo na 

pranje denarja (46. člen) 

6.3 poglavje ZPPDFT-1 (Mednarodno sodelovanje) 

Možnost na zahtevo tuje finančno 

obveščevalne enote zaprošena 

finančno obveščevalna enota 

začasno ustavi transakcijo ali 

zavrne soglasje za transakcijo, ki 

poteka, in sicer za toliko časa in 

pod istimi pogoji, kot je to v zvezi 

z začasno ustavitvijo transakcij 

določeno v njeni nacionalni 

zakonodaji (1. odstavek 47. 

člena) 

111. člen ZPPDFT-1 
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8. Konvencija pripravljena na podlagi 

člena K.3.(2) (c) Pogodbe o Evropski 

uniji, o boju proti korupciji uradnikov 

Evropskih skupnosti ali uradnikov držav 

članic Evropske unije (MKKUES) 

(Slovenija jo je podpisala 26.05.1997 in 

ratificirala 15.07.2004, z veljavo od 

28.09.2005) 

 

Kaznivo dejanje pasivne korupcije (2. 

člen) 

Premišljeno dejanje uradnika, ki za 

izvršitev (s)prejme (obljubo) korist(i). 

261. člen KZ-1 (jemanje 

podkupnine) (glej zgoraj) 

Kaznivo dejanje aktivne korupcije (3. 

člen) 

Premišljeno dejanje osebe, ki 

uradniku za neko izvršitev obljubi 

korist. 

 262. člen KZ-1 (dajanje 

podkupnine) (glej zgoraj) 

9. Direktiva (EU) 2015/849 

O preprečevanju uporabe finančnega 

sistema za pranje denarja ali financiranje 

terorizma. 

 

(Sprejeta 20.05.2015 z veljavo od 

25.06.2015. Prenos: 26.06.2017) 

 

Predpisi RS, sprejeti za prenos ali 

izvajanje tega pravnega akta EU: 

ZPPDFT-1, KZ-1, Zakon o prekrških, 

Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o 

igrah na srečo in Zakon o bančništvu. 

Ocena tveganja (7. člen) 

Potrebni ukrepi za prepoznavo, 

oceno, razumevanje in blažitev 

tveganj pranja denarja in financiranja 

terorizma 

8. člen ZPPDFT-1 (nacionalna 

ocena tveganja) 

Skrbno preverjanje strank (drugo 

poglavje, začenši z 10. členom) 

Prepoved vodenja anonimnih računov 

in preverjanje strank. 

16. do 22. člen ZPPDFT-1 

(pregled stranke) 

Informacije o dejanskem lastništvu 

(tretje poglavje, začenši s 30. členom) 

DČ zagotovijo, da imajo subjekti 

natančne informacije o svojem 

dejanskem lastništvu – uvedba 

registra. 

34. člen ZPPDFT-1 (ugotavljanje 

dejanskih lastnikov) 

44. člen ZPPDFT-1 (register 

dejanskih lastnikov) 

Obveznost poročanja (četrto poglavje, 

začenši z 32. členom) 

Ustanovitev FIU (financial 

intelligence units), ki naj služi kot 

centralna nacionalna enota prisojna za 

sprejemanje in analizo poročil o 

sumljivih transakcijah. 

68. člen ZPPDFT-1 (obveznost 

sporočanja gotovinskih transakcij 

in nakazil v tvegane države ter 

roki) 

69. člen ZPPDFT-1 (obveznost 

sporočanja sumljivih transakcij in 

roki) 

Prepoved razkritja (39. člen) 

Stranki se ne razkrije posredovanje 

informacij v zvezi z preiskavo o 

pranju denarja. 

122. do 125. člen ZPPDFT-1 

(prepoved razkritja) 

Izmenjava informacij (45. in 46. člen) 104. do 111. člen ZPPDFT-1 

(mednarodno sodelovanje) 

Nadzor (47. člen) 

DČ zagotovi registracijo in regulacijo 

menjalnic in ponudnikov iger na 

srečo. 

117. člen ZPPDFT-1 (predložitev 

podatkov Finančni upravi 

Republike Slovenije) 

10. Direktiva (EU) 2014/42 

O začasnem zavarovanju in odvzemu 

predmetov, ki so bili uporabljeni za 

Odvzem (4. člen) 

Potrebni ukrepi za odvzem 

predmetov, ki so bili uporabljeni za 

kazniva dejanja, in premoženjske 

koristi. 

26. do 34.člen ZOPNI (postopek 

odvzema premoženja 

nezakonitega izvora) 
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kazniva dejanja, in premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim dejanjem, v 

Evropski uniji 

 

(Sprejeta 03.04.2014 z veljavo od 

19.05.2014. Države EU so jo morale 

prenesti: 04.10.2015) 

 

Predpisi RS, sprejeti za prenos ali 

izvajanje tega pravnega akta EU: KZ-1, 

ZKP, ZOPNI in Uredba o postopku 

upravljanja z zaseženimi predmeti, 

premoženjem in varščinami. 

 

Začasno zavarovanje (7. člen) 

Potrebni ukrepe zaradi morebitnega 

poznejšega odvzema vključno z 

nujnimi ukrepi za ohranitev 

premoženja. 

20. do 25.člen ZOPNI (začasno 

zavarovanje odvzema in začasen 

odvzem premoženja nezakonitega 

izvora) 

Dejanski odvzem in izvršba (10. člen) 

Potrebni ukrepi za identificiranje in 

izsleditev premoženja, ki naj bi se 

začasno zavarovalo in odvzelo. 

491. 507.člen ZKP (postopek za 

odvzem) (glej prilogo) 

 

74. člen KZ-1 (razlogi za odvzem 

premoženjske koristi) (glej zgoraj) 

75. člen KZ-1 (način odvzema 

premoženjske koristi) (glej zgoraj) 

 

76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej prilogo) 

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi pravni osebi) 

(glej prilogo) 

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi kaznivih 

dejanj, storjenih v hudodelski 

združbi) (glej prilogo) 

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, pridobljenega v zvezi 

s kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo) 

 

26. do 34.člen ZPOZNI (o 

odvzemu premoženja) 

11. Sklep Sveta 2007/845/PNZ 

Pravni akt ni implementiran vendar lahko 

zasledovano ureditev najdemo v 

veljavnem pravu. 

 

(Sprejet 06.12.2007 z veljavo od 

18.12.2007. Uporaba od 18.12.2007) 

 

Ustanovitev urada za odvzem 

premoženjske koristi (1. člen) 

Pristojen za lažje sledenje in 

identifikacijo premoženjske koristi 

pridobljene s kaznivim dejanjem. 

114. do 119. člen ZPPDFT-1 

(delovanje Urada RS za 

preprečevanje pranja denarja) 

Sodelovanje med uradi (2. člen) 

Uradi si na zaprosilo ali spontano 

izmenjujejo informacije in najboljše 

prakse. 

156. do 158. člen ZPPDFT-1 

(sodelovanje s pristojnimi 

nadzornimi organi držav članic, 

tretjih držav in evropskimi 

nadzornimi organi) 

12. Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ 

Pravni akt ni implementiran. 

 

(Sprejet 06.10.2006 z veljavo od 

24.11.2006. Uporaba od 24.11.2006) 

 

Odredba o zaplembi (4. člen) 

Ta se lahko posreduje pristojnemu 

organu države članice, kadar pristojni 

organ države izdajateljice upravičeno 

domneva, da ima oseba premoženje 

ali dohodek v tej državi. 

Ni implementirano. 

Izvršba (7. člen) Ni implementirano. 

Razpolaganje z zaplenjenim 

premoženjem (16. člen) 

Določa ravnanje države izvršiteljice z 

denarjem pridobljenim z izvršbo 

odredbe o zaplembi. 

Ni implementirano. 
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13. Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ 

Pravni akt ni implementiran. 

 

(Sprejet 22.07.2003 z veljavo od 

02.08.2003. Uporaba od 02.08.2003) 

 

Postopek izvršitve sklepov o zasegu 

(4. do dvanajsti člen) 

Ni implementirano 
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11.2.  Priloga 2: Matrica mednarodnopravnih obveznosti na področju zasega in odvzema 

premoženja, ki zavezujejo Republiko Slovenijo 

PRAVNI AKT OBLIGACIJA in 

pristojen 

ORGAN 

IMPLEMENTACIJA SODNA PRAKSA 

1. Konvencija Združenih 

narodov proti korupciji 

(UNCAC)  

z dne 9. 12. 2003. 

 

(Slovenija jo je 

podpisala 31.10.2003 in ratifici

rala 06.02.2008, v veljavi za 

Slovenijo je od 01.05.2008) 

 

 

Zamrznitev, zaseg 

in odvzem 

protipravno 

pridobljene 

premoženjske 

koristi (31.člen) 

 

Pristojni organi: 

 pristojno 

sodišče,  

 DT, 

 preiskova

lni sodnik 

 Slovenski 

državni holding, 

 Ministrstv

o za finance, 

 Carinska 

uprava RS, 

 Sklad 

kmetijskih 

zemljišč in gozdov 

RS in 

 upravljalc

i stvarnega 

premoženja države 

74. člen KZ-1 (razlogi za 

odvzem premoženjske 

koristi)  

(1) Nihče ne more 

obdržati premoženjske 

koristi, ki je bila 

pridobljena s kaznivim 

dejanjem ali zaradi 

njega.  

(2) Korist iz prejšnjega 

odstavka tega člena se 

odvzame s sodno 

odločbo, s katero je bilo 

ob pogojih, določenih v 

tem zakoniku, 

ugotovljeno kaznivo 

dejanje.  

75. člen KZ-1 (način 

odvzema premoženjske 

koristi)  

(1) Storilcu ali drugi 

prejemnici oziroma 

prejemniku (v nadaljnjem 

besedilu: prejemnik) 

koristi se odvzamejo 

denar, dragocenosti in 

vsaka druga 

premoženjska korist, ki je 

bila pridobljena s 

kaznivim dejanjem ali 

zaradi njega, če pa mu jih 

ni mogoče odvzeti, se mu 

odvzame premoženje, ki 

ustreza premoženjski 

koristi.  

(2) Če storilcu ali 

drugemu prejemniku 

koristi ni mogoče odvzeti 

premoženjske koristi ali 

premoženja, ki ustreza 

premoženjski koristi, se 

mu naloži, da mora 

plačati denarni znesek, ki 

ustreza tej premoženjski 

VSL sodba Kp 1596/93  
Obvezen je odvzem 

premoženjske koristi 

obtožencu, tudi če 

oškodovanec ne uveljavlja 

premoženjskopravnega 

zahtevka  

  

VSRS sodba 

II Ips 183/2014 
Država ima diskrecijsko 

pravico odločiti, ali bo 

odvzeto korist vrnila ali ne 

le, če je bila korist odvzeta 

osebi, ki je bila v kazenskem 

postopku obsojena (torej 

spoznana za krivo storitve 

kaznivega dejanja 

neupravičenega dajanja daril 

po 248. Členu KZ), pa ji je 

bila kazen odpuščena.  

  

VSK Sodba 

II Kp 26263/2016 Čeprav je 

obtoženka priznala krivdo 

smiselno tudi za prejeto 

nagrado v višini, kot je bila 

navedena v obtožbi, pa tudi 

za tožilstvo ni sporno, da se 

je podkupnina oz. nagrada 

med soobtoženci delila, 

zaradi česar je izpodbijano 

stališče prvostopenjskega 

sodišča tudi glede na načelo 

prostega preudarka, povsem 

pravilno.  

  

VSL sklep II Kp 5930/2012 
Pravico do pritožbe zoper 

sklep o odvzemu s kaznivim 

dejanjem pridobljene 

premoženjske koristi ima 

lastnik odvzetega 
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koristi. Sodišče sme v 

upravičenih primerih 

dovoliti, da se lahko 

denarni znesek, ki ustreza 

premoženjski koristi, 

plača tudi v obrokih, pri 

čemer pa rok plačila ne 

sme biti daljši od dveh 

let.  

(3) Premoženjska korist, 

pridobljena s kaznivim 

dejanjem ali zaradi 

njega, se lahko odvzame 

tudi tistim, na katere je 

bila prenesena 

brezplačno ali za plačilo, 

ki ne ustreza dejanski 

vrednosti, če so vedeli ali 

bi bili mogli vedeti, da je 

bila pridobljena s 

kaznivim dejanjem ali 

zaradi njega.  

(4) Če je bila 

premoženjska korist, 

pridobljena s kaznivim 

dejanjem ali zaradi 

njega, prenesena na 

bližnje sorodnike storilca 

kaznivega dejanja 

(razmerja iz 224. člena 

tega zakonika), ali če je 

bilo zaradi 

onemogočanja odvzema 

premoženjske koristi po 

prvem odstavku tega 

člena na te osebe 

preneseno kakšno drugo 

njegovo premoženje, se 

jim odvzame, razen če 

dokažejo, da so zanj 

plačali dejansko 

vrednost.  

(5) Če je premoženjsko 

korist pridobilo več oseb 

skupaj, se odvzame vsaki 

osebi delež, ki ga je 

pridobila; če se ta delež 

ne more natančneje 

ugotoviti, ga določi 

sodišče ob upoštevanju 

vseh okoliščin zadeve.  

  

premoženja, ne pa tudi 

obdolženec.  

  

VSM sodba in sklep 

III Kp 43645/2011  
Tudi pri tako imenovanem 

nadomestnem odvzemu 

mora biti predhodna 

pridobitev premoženjske 

koristi izkazana in ne zgolj 

domnevana; 

odvzem premoženjske 

koristi je individualen ukrep, 

vezan na konkretnega 

posameznika, za katerega 

mora biti znano, koliko te 

koristi je sam dejansko 

prejel.  

  

VSK sklep in sodba 

IV Kp 29407/2010 

Pritožnik ima prav, da iz 

izreka izpodbijane sodbe 

izhaja, da je bila družbi P. 

d.o.o. pod točko I/1 

pridobljena premoženjska 

korist v znesku 1.721.337,16 

EUR, ter v točki I/2 

premoženjska korist v višini 

522.664,00 EUR ter da 

seštevek obeh koristi znaša 

2.244.001,16 EUR. Prav ima 

nadalje, da je v odločbi o 

odvzemu premoženjske 

koristi naveden znesek 

2.274.001,16 EUR, kar je 

30.000,00 EUR več; 

Državni tožilec ni stranka v 

adhezijskem postopku, kar 

izhaja iz 101. člena ZKP, ki 

določa kdo je aktivno 

legitimiran za uveljavitev 

premoženjsko pravnega 

zahtevka v kazenskem 

postopku. To je tisti, ki je 

upravičen uveljavljati tak 

zahtevek v pravdi. Državni 

tožilec ni upravičen 

uveljavljati takega zahtevka 

v pravdi, zato tudi odločbe o 

premoženjskopravnem 

zahtevku ne more 
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76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej 

prilogo)  

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi 

pravni osebi) (glej 

prilogo)  

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih 

v hudodelski združbi) 

(glej prilogo)  

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, 

pridobljenega v zvezi s 

kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo)  

  

498. do 503. člen ZKP 

(postopek za uporabo 

varnostnih ukrepov, za 

odvzem premoženjske 

koristi, podkupnin ter 

denarja ali premoženja 

nezakonitega izvora in za 

preklic pogojne 

obsodbe) (glej prilogo)  

  

506.a člen ZKP (glej 

prilogo)  

  

20. in 21. člen ZOPNI 

(začasno zavarovanje 

odvzema in začasen 

odvzem premoženja 

nezakonitega izvora)  

 

37. do 41. člen ZOPNI 

(izvrševanje odločb o 

začasnem zavarovanju, 

začasnem odvzemu in 

odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora) 

izpodbijati; Osebe, katerih 

navzočnost je na glavni 

obravnavi obvezna so: 

upravičeni tožilec, 

obtoženec in zagovornik. 

Zastopnik pravne osebe, 

kateri je bila odvzeta 

premoženjska korist ne šteje 

med te osebe, kot zmotno 

trdi pritožnik.  

  

VSRS Sklep II Ips 76/2018  

Obsodba za kataloško 

kaznivo dejanje ni eden od 

zakonskih pogojev za 

uvedbo finančne preiskave 

ali za odvzem premoženja 

po pravilih ZOPNI.  

  

VSL Sodba 

I Cp 2124/2017, VSL sklep 

II Cp 814/2017 in  

VSL sklep 

II Cp 1785/2015  

Odvzem premoženja 

nezakonitega izvora po 

ZOPNI je ukrep, ki se lahko 

izreče tudi brez obsodilne 

kazenske sodbe oziroma ne 

glede na kazenski pregon 

osebe, ki je tarča ukrepa 

odvzema.  

  

VSRS Sklep I Up 77/2015  

Napačno je stališče, da so 

odredbe o finančni preiskavi 

in zaključno poročilo, 

izdanih po določbah ZOPNI, 

problematični zaradi svojega 

neposrednega učinka, torej 

sami po sebi. To postanejo 

zaradi posrednih učinkov, to 

je posledic, nastalih na 

njihovi podlagi (začetek 

pravdnega postopka in 

uporaba v finančni preiskavi 

dobljenih dokazov).  

  

VSL sklep I Cp 1033/2015  

V postopku po ZOPNI se 

(kazenskopravna) krivda ne 

ugotavlja. Postopek po 

ZOPNI, za razliko od 

Preprečevanje in 

odkrivanje 

prenosov 

premoženjske 

koristi, pridobljene 

s kaznivim 

dejanjem 

(52. člen) 

 

Pristojni organi: 

16. do 22. člen ZPPDFT-1 

(pregled stranke-splošne 

določbe)  

23. do 32. člen ZPPDFT-1 

(ugotavljanje in 

preverjanje istovetnosti 

stranke) 
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 Finančne 

institucije 

(podrobno naštete 

v 4. členu 

ZPPDFT-1) 

kazenskega postopka, ne 

teče zoper osebo, ampak 

poteka zoper premoženje. 

Gre za civilno zaplembo ob 

obstoju zakonsko določenih 

pogojev. ZOPNI uveljavlja 

ukrepe, ki se izrekajo (tudi) 

brez obsodilne sodbe 

oziroma ne glede na 

kazenski pregon osebe, ki je 

tarča ukrepa odvzema. Gre 

za ukrep civilnopravne 

narave, v pravdnem 

postopku pa velja načelo 

prirejenosti strank in ni 

potrebe po posebnih 

procesnih varovalih, kakršno 

vzpostavlja domneva 

nedolžnosti.  

  

VSL Sklep I Cp 1518/2017  

Tožba iz ZOPNI, ki jo 

uveljavlja država zoper 

toženca, je po svoji vsebini 

penalna, kar je posledično 

tudi podlaga 

za reipersekutorni oziroma 

vrnitveni zahtevek in prenos 

lastninske pravice na 

državo, kar dodatno potrjuje, 

da pravna podlaga 

tožbenega zahtevka niso 

(klasični) civilnopravni 

oziroma zasebnopravni 

predpisi.  

  

VSL Sodba in sklep 

II Cp 1470/2018  

V postopku za odvzem 

premoženja nezakonitega 

izvora se skladno z drugim 

odstavkom 34. člena ZOPNI 

toženi stranki naloži, da 

mora plačati denarni znesek, 

ki ustreza vrednosti 

premoženja nezakonitega 

izvora, le takrat, če zaradi 

okoliščin, ki so nastale po 

vložitvi tožbe, odvzem 

premoženja nezakonitega 

izvora ni (več) mogoč. […] 

Če je bilo premoženje 

nezakonitega izvora 

preneseno na ožje družinske 

Ukrepi za 

neposredno vrnitev 

premoženja (53. 

člen) 

 

Pristojni organi: 

 DT, 

 pristojno 

sodišče, 

 preiskova

lni sodnik 

26. do 34. člen ZOPNI 

(postopek odvzema)  

 

491. do 507. člen ZKP 

(postopek za odvzem) 

(glej prilogo) 

Načini vračanja 

premoženja na 

podlagi 

mednarodnega 

sodelovanja pri 

odvzemu 

(54. člen) 

 

Pristojni organi: 

 Okrožno 

sodišče v 

Ljubljani,  

 DT, 

 SDT, 

 RS, 

 VDT RS 

 

48. do 54. člen ZOPNI 

(mednarodno 

sodelovanje) 

Mednarodno 

sodelovanje zaradi 

odvzema (55. člen) 

 

Pristojni organi: 

 Okrožno 

sodišče v 

Ljubljani,  

 DT, 

 SDT, 

 RS, 

 VDT RS 

19. člen ZOPNI 

(mednarodno 

sodelovanje)  

 

48. do 54. člen ZOPNI 

(mednarodno 

sodelovanje) 

Vrnitev 

premoženja in 

razpolaganje z 

njim (57. člen) 

 

Pristojni organi: 

 RS 

 

46. člen ZOPNI (pravila 

vračanja) 
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finančna 

obveščevalna enota 

(58.člen) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD, 

 DT 

104. do 113. člen 

ZPPDFT-1 (mednarodno 

sodelovanje)  

19. člen ZOPNI 

(mednarodno 

sodelovanje) 

člane (med katere sodijo 

tudi zakonci 

oziroma izvenzakonski partn

erji obsojencev kataloških 

kaznivih dejanj in njihovi 

starši - 8. točka 4. člena 

ZOPNI), velja domneva o 

brezplačnem prenosu takega 

premoženja nanje oziroma 

za plačilo, ki ne ustreza 

dejanski vrednosti  

  

VSL sklep I Cp 426/2015  

Zakonodajalec se nedvomno 

zaveda retroaktivne veljave, 

saj je navedel, da se zakon 

uporablja tudi za zadeve, v 

katerih se je predkazenski 

ali kazenski postopek začel 

pred njegovo uveljavitvijo 

oziroma po 1. 1. 1990.  

  

VSL sklep I Cp 1801/2016  

Določbe ZOPNI dajejo 

dovolj prostora za razlago, 

da je začasno zavarovanje 

pogojeno ne le z obstojem 

izrecno navedenih 

predpostavk v 20. členu, 

ampak tudi z 

verjetno izkazanostjo dejstv

a, da premoženje, s katerim 

naj bi toženec po 

ugotovitvah finančne 

preiskave razpolagal v 

preiskovanem obdobju, 

izvira iz nezakonitega 

ravnanja.  

  

VSL Sklep I Cp 412/2018  

V postopku odvzema 

premoženja nezakonitega 

izvora, ki je v fazi začasnega 

zavarovanja, zadostuje z 

verjetnostjo izkazana ocena, 

da premoženje, s katerim naj 

bi toženec razpolagal v 

preiskovanem obdobju, 

izvira iz nezakonitega 

ravnanja.  

  

VSL sklep I Cp 538/2017  

2. 

Kazenskopravna konvencija o 

korupciji (MKKK) 

z dne 27. 1. 1999. 

 

(Slovenija jo je 

podpisala 07.05.1999 in 

ratificirala 12.5.2000, v veljavi 

za Slovenijo je od 1.7.2002) 

Odvzem 

predmetov in 

premoženjske 

koristi iz kaznivega 

dejanja 

Pristojni organi: 

 Pristojno 

sodišče 

73. člen KZ-1 (odvzem 

predmetov) (glej zgoraj)  

74. člen KZ-1 (razlogi za 

odvzem premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

75. člen KZ-1 (način 

odvzema premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej 

prilogo)  

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi 

pravni osebi) (glej 

prilogo)  

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih 

v hudodelski združbi) 

(glej prilogo)  

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, 

pridobljenega v zvezi s 

kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo) 

3. Konvencija Združenih 

narodov proti organiziranemu 

kriminalu (MZNMOK) 

z dne 12. 12. 2000. 

 

(Slovenija jo je podpisala 

12.12.2000 in ratificirala 

09.04.2004, v veljavi za 

Slovenijo je od 20.06.2004) 

 

Vzpostavitev 

obširnega 

notranjega sistema 

predpisov in 

nadzora zaradi 

odkrivanja in 

preprečevanja vseh 

oblik pranja 

denarja znotraj 

svoje pristojnosti 

(a točka 1. 

odstavka 7. člena)  

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

ZPPDFT-1  

Vzpostavitev 

ukrepov za 

odkrivanje in 

spremljanje 

gotovine in 

68. člen ZPPDFT-1 
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ustreznih 

prenosljivih 

vrednostnih 

papirjev čez svoje 

meje z zaščitnimi 

ukrepi (2. odstavek 

7. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

Pravdni postopek za odvzem 

premoženja nezakonitega 

izvora je nujen in se zadeve 

obravnavajo prednostno.  

  

VSL sklep I Cpg 851/2016  

Za presojo (ne)sorazmerja 

med višino oziroma 

vrednostjo premoženja, ki 

ga ima preiskovana oseba in 

višino dohodkov 

(zmanjšanih za plačane 

davke in prispevke) torej ni 

relevantno, kdaj je 

preiskovana oseba navedeno 

premoženje pridobila, 

ampak zgolj dejstvo, da ga v 

času finančne preiskave ima 

ali ga je imela in ali je iz 

dohodkov v obdobju, v 

katerem je bilo premoženje 

pridobljeno, plačala ustrezne 

davke in prispevke.  

  

VSL sodba 

I Cp 2908/2014  

Pri ugotavljanju 

nesorazmernosti med 

obsegom premoženja ter 

dohodki se upošteva 

vrednost vsega premoženja, 

ki ga ima oseba, zoper 

katero teče postopek, v lasti 

ali je z njim razpolagala.  

  

VSK sklep 

II Kp 55116/2012  

Določbi drugega odstavka 

21. člena ZOPNI je 

zadoščeno, če sklep vsebuje 

vse kar zahteva navedena 

zakonska določba (podatke 

o lastniku, opis dejanja, iz 

katerega izhajajo zakonski 

znaki kataloškega kaznivega 

dejanja, čas in kraj storitve 

ter zakonsko označbo tega 

dejanja, premoženje, ki je 

predmet zavarovanja ter 

način in trajanje 

zavarovanja), pri tem pa ni 

nujno, da bi bil opis dejanja, 

iz katerega izhajajo zakonski 

Vzpostavitev 

mehanizma za 

odvzem 

premoženjske 

koristi, pridobljene 

s korupcijo, ali 

premoženja, 

katerega vrednost 

ustreza višini take 

koristi (1. odstavek 

12. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče 

74. člen KZ-1 (razlogi za 

odvzem premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

75. člen KZ-1 (način 

odvzema premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej 

prilogo)  

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi 

pravni osebi) (glej 

prilogo)  

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih 

v hudodelski združbi) 

(glej prilogo)  

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, 

pridobljenega v zvezi s 

kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo) 

Vzpostavitev 

ukrepov za 

identifikacijo, 

odkrivanje, 

zamrznitev ali 

zaseg teh sredstev 

(2. odstavek 12. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče 

 DT 

 

prvi odstavek 150. 

člena ZKP (nadzor 

komunikacijskih 

sredstev)  
(1) Če obstajajo utemeljeni 

razlogi za sum, da je 

določena oseba izvršila, 

izvršuje ali pripravlja 

oziroma organizira izvršitev 

katerega izmed kaznivih 

dejanj, navedenih v drugem 

odstavku tega člena in če 

obstaja utemeljen sum, da se 

za komunikacijo v zvezi s tem 

kaznivim dejanjem uporablja 

določeno komunikacijsko 

sredstvo oziroma 

računalniški sistem ali bo to 

sredstvo oziroma sistem 

uporabljeno, pri tem pa je 

mogoče utemeljeno sklepati, 
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da se z drugimi ukrepi ne bi 

dalo zbrati dokazov oziroma 

bi njihovo zbiranje lahko 

ogrozilo življenje ali zdravje 

ljudi, se lahko zoper to osebo 

odredi:  

1. nadzor 

elektronskih komunikacij s 

prisluškovanjem in 

snemanjem ter kontrola in 

zavarovanje dokazov o vseh 

oblikah komuniciranja, ki se 

prenašajo v elektronskem 

komunikacijskem omrežju;  

2. kontrola pisem in 

drugih pošiljk;  

3. kontrola 

računalniškega sistema 

banke ali druge pravne 

osebe, ki opravlja finančno 

ali drugo gospodarsko 

dejavnost;  

4. prisluškovanje in 

snemanje pogovorov s 

privolitvijo vsaj ene osebe, 

udeležene v pogovoru.  

  

156. 

člen ZKP (informacije o 

vlogah, depozitih, stanju 

na računu) (glej zgoraj)  

  

502. člen ZKP (začasno 

zavarovanje 

premoženjske koristi) 

(glej prilogo) 

 

znaki kataloškega kaznivega 

dejanja naveden v izreku 

sklepa, pač pa je lahko 

naveden v obrazložitvi 

sklepa, s katerim se odreja 

začasno zavarovanje 

odvzema premoženja 

nezakonitega izvora, izrek 

takšnega sklepa pa mora 

vsebovati podatke potrebne 

za odreditev zaznambe 

prepovedi v zemljiški 

knjigi.  

  

VSL sklep I Cp 790/2015  

[N]amen [zakona] se 

zagotavlja z odvzemom 

premoženja tistim, ki so ga 

pridobili na nezakonit način, 

ali je bilo tako premoženje 

nanje preneseno brezplačno 

ali za plačilo, ki ne ustreza 

dejanski vrednosti. […] 

Določba o razširjenem 

odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora z 

uporabo obrnjenega 

dokaznega bremena je tudi 

določba mednarodnih 

konvencij.  

  

Zagotovitev, da na 

možnost odvzema 

premoženja ne 

vpliva 

transformacija 

premoženja v 

drugo obliko (3. 

odstavek 12. 

člena). 

/ 

V primeru mešanja 

zakonito in 

nezakonito 

pridobljenih 

sredstev mora 

država poskrbeti za 

odvzem 

premoženja do 

ocenjene vrednosti 

nezakonito 

/ 
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pridobljenih 

sredstev (4. 

odstavek 12. člena)  

Odvzem 

premoženjske 

koristi vključuje 

tudi vse donose 

takšne koristi (5. 

odstavek 12. člena)  

/ 

Bančna tajnost ne 

sme biti razlog za 

zavrnitev 

posredovanja 

podatkov (6. 

odstavek 12. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Preiskova

lni sodnik,  

 DT,  

 policija 

 

2. odstavek 156. člena 

(informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na 

računu) (glej zgoraj) 

Ureditev 

razpolaganja z 

odvzeto 

premoženjsko 

koristjo (1. 

odstavek 14. 

člena). 

 

Pristojni organi: 

 Okrajna 

in okrožna sodišča, 

 carinski 

urad, 

 pooblašče

ni izvršitelji, 

 pogodben

i partner 

(gospodarska 

družba ali 

samostojni 

podjetnik) 

506. a člen ZKP (glej 

prilogo) 

 

Peti del Sodnega reda 

(glej prilogo) 

 

Uredba o postopku 

upravljanja z zaseženimi 

predmeti, premoženjem 

in varščinami (glej 

prilogo) 

Zaprosilo s strani 

druge države 

pogodbenice za 

odvzem 

premoženjske 

koristi ter za 

ukrepe za 

identifikacijo, 

odkrivanje in 

zamrznitev ali 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 
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zaseg 

premoženjske 

koristi (1. in 2. 

odstavek 13. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Prednosttno 

obravnavanje 

zahteve za vrnitev 

sredstev proseči 

državi, da lahko ta 

da odškodnino 

žrtvam kaznivega 

dejanja ali vrne 

premoženjsko 

korist ali 

premoženje 

njegovim 

zakonitim 

lastnikom (2. 

odstavek 14. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Zagotavljanje 

medsebojne pravne 

pomoči pri 

preiskavah, 

kazenskem 

pregonu in sodnih 

postopkih, namen 

katerega so tudi 

preiskava, zaseg ali 

zamrznitev ter 

identifikacija ali 

odkrivanje 

premoženjske 

koristi, pridobljene 

s kaznivim 

dejanjem ((c) in (g) 

točka 3. odstavka 

18. Člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Prepoved uporabe 

informacij ali 

dokazov, ki jih je 

priskrbela 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 
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zaprošena 

pogodbenica, za 

tiste preiskave, 

kazenski pregon ali 

sodne postopke, ki 

niso navedeni v 

zaprosilu, brez 

predhodnega 

soglasja zaprošene 

pogodbenice (19. 

odstavek 18. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče, 

 DT 

Dolžnost 

posvetovanja s 

prosečo državo 

pred zavrnitvijo ali 

odlogom izvršitve 

zaprosila (26. 

odstavek 18. člena)  

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Uporaba 

nadzorovane 

pošiljke in drugih 

posebnih 

preiskovalnih 

ukrepov za 

učinkovit boj proti 

organiziranemu 

kriminalu (1. 

odstavek 20. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče, 

 DT 

149.a člen ZKP (tajno 

opazovanje) (glej prilogo) 

Sprejem ukrepov 

za spodbuditev 

oseb, ki sodelujejo 

ali so sodelovale v 

organiziranih 

kriminalnih 

združbah, da dajo 

koristne 

informacije 

pristojnim 

organom v 

2. odstavek 51. člena KZ-

1,  

450.b člen ZKP, 

141.a člen ZKP,  

240.a člen ZKP in  

244.a člen ZKP (glej 

prilogo) 
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preiskovalne in 

dokazne namene o 

zadevah ali da 

zagotovijo 

dejansko, 

konkretno pomoč 

pristojnim 

organom, ki lahko 

prispeva k 

odvzemu sredstev 

ali premoženjske 

koristi (1. odstavek 

26. člena) 

 

Pristojni organi: 

 DT 

Analiza trendov 

organiziranega 

kriminala na 

svojem ozemlju, 

okoliščin, v katerih 

organizirani 

kriminal deluje, in 

tudi vpletenih 

profesionalnih 

skupin in 

uporabljenih 

tehnologij (1. 

odstavek 28. člena) 

 

Pristojni organi: 

 KPK, 

 URSPPD 

deloma 12. 

člen ZIntPK ter  

90. člen ZPPDFT-1 

Programi 

usposabljanja za 

zaposlene v 

organih, ki so 

odgovorni za 

preprečevanje, 

odkrivanje in 

nadzorovanje 

kaznivih dejanj 

po tej konvenciji 

(1. odstavek 29. 

člena) 
 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

80. člen ter  

4. točka 114. člena 

ZPPDFT-1 

Krepitev 

sodelovanja med 

organi 

12. člen ZPPDFT-1  

sedma točka 2. 

člena ZIntPK  
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kazenskega 

pregona ali 

tožilci in 

ustreznimi 

zasebnimi 

subjekti (a točka 

2. odstavka 32. 

člena) 
 

Pristojni organi: 

 KPK, 

 URSPPD 

17. člen ZIntPK  

52. člen ZIntPK 

 

Preprečevanje, 

da bi 

organizirane 

kriminalne 

združbe 

zlorabljale 

razpise, ki jih 

vodijo javni 

organi (c točka 2. 

odstavka 32. 

člena) 
 

Pristojni organi: 

 KPK 

14. člen ZIntPK (glej 

prilogo) 

Preprečevanje, da 

bi organizirane 

kriminalne združbe 

zlorabljale pravne 

osebe (d točka 2. 

odstavka 32. člena) 

 

Pristojni organi: 

 KPK, 

 URSPPD 

76. člen ZIntPK, 3.3 

poglavje ZPPDFT-1 

(pregled stranke) 

V rednih časovnih 

presledkih preučijo 

veljavne pravne 

instrumente in 

upravno prakso, da 

odkrijejo 

pomanjkljivosti, ki 

bi lahko 

omogočile, da jih 

zlorabljajo 

organizirane 

kriminalne združbe 

(4. odstavek 32. 

člena) 

 

8. člen ZPPDFT-1  

  

7. 

poglavje ZIntPK (Resolu

cija o preprečevanju 

korupcije v RS) 
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Pristojni organi: 

 Vlada, 

 KPK 

4. Konvencija Sveta Evrope o 

pranju, odkrivanju, zasegu in 

zaplembi premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim 

dejanjem, in o financiranju 

terorizma (MKPOZZ) 

z dne 16. 5. 2005. 

 

(Slovenija jo je podpisala 

25.01.2007 in ratificirala 

04.03.2010, v veljavi za 

Slovenijo je od 01.08.2010) 

 

Sprejem ukrepov, s 

katerimi lahko 

država odvzame 

predmete in 

premoženjsko 

korist ali 

premoženje, ki po 

vrednosti ustreza 

taki premoženjski 

koristi (1. odstavek 

3. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče 

74. člen KZ-1 (razlogi za 

odvzem premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

75. člen KZ-1 (način 

odvzema premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej 

prilogo)  

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi 

pravni osebi) (glej 

prilogo)  

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih 

v hudodelski združbi) 

(glej prilogo)  

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, 

pridobljenega v zvezi s 

kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo)  

 

Premoženjska 

korist lahko 

predstavlja 

katerokoli vrsto 

premoženja tako 

materialnega kot 

nematerialnega, 

tako premičnega 

kot nepremičnega 

in kot tudi pravne 

dokumente in 

listine, ki 

dokazujejo pravico 

do takšnega 

premoženja (točka 

b) 1. člena) 

/ 

Zajema tudi 

premoženje, v 

katero se je 

premoženjska 

korist iz kaznivega 

dejanja 

transformirala (5. 

člen) 

/ 

Zajema tudi 

premoženje, ki je 

/ 
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bilo pridobljeno iz 

zakonitih virov, če 

je bila 

premoženjska 

korist iz kaznivega 

dejanja pomešana s 

takim 

premoženjem, 

vendar samo do 

ocenjene vrednosti 

premoženjske 

koristi (5. člen) 

Zajema tudi 

dohodke ali druge 

koristi takega 

premoženja (5. 

člen) 

/ 

Ukrepi za hitro 

prepoznanje, 

izsleditev, 

zamrznitev ali 

zaseg premoženja, 

ki se lahko 

odvzame, 

predvsem da se 

omogoči 

morebiten kasnejši 

odvzem (4. člen) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče, 

 DT 

prvi odstavek 150. člena 

ZKP (nadzor 

komunikacijskih 

sredstev) (glej zgoraj)  
  
156. člen 

ZKP (informacije o 

vlogah, depozitih, stanju 

na računu) (glej zgoraj)  
  
502. člen ZKP (začasno 

zavarovanje 

premoženjske koristi) 

(glej prilogo) 
 

Zagotovitev 

ustreznega 

upravljanja 

zamrznjenega ali 

odvzetega 

premoženja (6. 

člen) 

 

Pristojni organi: 

 Okrajna 

in okrožna sodišča, 

 carinski 

urad, 

 pooblašče

ni izvršitelji, 

 pogodben

i partner 

(gospodarska 

družba ali 

506. a člen ZKP (glej 

prilogo) 

 

Uredba o postopku 

upravljanja z zaseženimi 

predmeti, premoženjem in 

varščinami (glej prilogo) 
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samostojni 

podjetnik) 

Omogočanje 

zahteve sodišča ali 

drugega 

pristojnega organa, 

da oseba da na 

razpolago bančne, 

finančne ali 

poslovne evidence 

ali zasega takšnih 

evidenc z 

namenom 

odvzema ali 

zamrznitve 

premoženjske 

koristi iz kaznivega 

dejanja, pri čemer 

bančna tajnost ne 

more predstavljati 

izjeme (1. odstavek 

7. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Preiskova

lni sodnik,  

 DT 

prvi, drugi, tretji in peti 

odstavek 156. člena ZKP 

(informacije o vlogah, 

depozitih, stanju na 

računu) (glej zgoraj) 

Določitev 

imetništva bančnih 

računov s strani 

določene pravne ali 

fizične osebe v 

katerikoli banki na 

njenem ozemlju ter 

pridobitev vseh 

podrobnosti o 

ugotovljenih 

računih (2. 

odstavek 7. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Preiskova

lni sodnik,  

 DT 

prvi odstavek 156. člena 

ZKP (informacije o 

vlogah, depozitih, stanju 

na računu) (glej zgoraj) 

Pridobitev 

podatkov o 

določenih bančnih 

računih in bančnih 

transakcijah, 

izvedenih v 

določenem 

obdobju prek 

enega ali več 

peti odstavek 156. člena 

ZKP (informacije o 

vlogah, depozitih, stanju 

na računu) (glej zgoraj) 
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določenih računov, 

vključno s podatki 

o vseh računih 

pošiljatelja ali 

prejemnika 

sredstev (2. 

odstavek 7. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Policija 

Spremljanje vseh 

bančnih transakcij 

v določenem 

obdobju, ki se 

izvajajo prek enega 

ali več 

ugotovljenih 

računov (2. 

odstavek 7. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Preiskova

lni sodnik, 

 DT 

tretji odstavek 156. člena 

ZKP (informacije o 

vlogah, depozitih, stanju 

na računu) (glej zgoraj) 

Zagotovitev, da 

banke svoji stranki 

ali tretjim osebam 

ne razkrijejo, da so 

bili podatki 

zahtevani ali da se 

opravlja preiskava 

(2. odstavek 7. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 Preiskova

lni sodnik, 

 DT, 

 policija 

šesti odstavek 156. člena 

ZKP (informacije o 

vlogah, depozitih, stanju 

na računu) (glej zgoraj) 

Zagotovitev 

učinkovitih 

pravnih sredstev 

vsem 

zainteresiranim 

osebam v zvezi z 

odvzemom in 

zamrznitvijo 

sredstev (8. člen) 

 

Pristojni organi: 

 Kazensko 

sodišče 

peti, šesti, sedmi in 

osmi odstavek 502.a 

člena ZKP (začasno 

zavarovanje premoženjsk

e koristi)  
(5) Zoper sklep iz prvega 

odstavka tega člena lahko 

osumljenec oziroma 

obdolženec ali oseba, zoper 

katero je začasno 

zavarovanje odrejeno, v 

osmih dneh od vročitve 

sklepa vloži ugovor in 

predlaga, da sodišče opravi 

narok. Ugovor vroči sodišče 
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ostalim udeležencem in jim 

določi rok za odgovor. 

Ugovor ne zadrži izvršitve 

sklepa.  

(6) O naroku odloči sodišče 

glede na okoliščine primera, 

upoštevajoč navedbe v 

ugovoru. Če sodišče ne 

razpiše naroka, o ugovoru 

odloči na podlagi 

predloženih listin in drugega 

predloženega gradiva ter 

obrazloži svojo odločitev v 

sklepu o ugovoru (osmi 

odstavek tega člena).  

(7) V ugovoru in na naroku 

je treba vlagatelju ugovora 

in ostalim udeležencem 

omogočiti, da se izjavijo o 

predlaganih in odrejenih 

ukrepih, da podajo svoja 

stališča, navedbe in 

predloge o vseh vprašanjih 

začasnega zavarovanja.  

(8) Ko se udeleženci naroka 

izjavijo o vseh vprašanjih in 

se izvedejo dokazi, če so 

potrebni za odločitev o 

ugovoru, sodišče odloči o 

ugovoru. S sklepom, ki ga 

izda o ugovoru, sodišče 

ugovor ob smiselni uporabi 

375. člena tega zakona 

zavrže, ugovoru ugodi in 

razveljavi ali spremeni sklep 

o odreditvi začasnega 

zavarovanja, ali ugovor 

zavrne.  

  

505. člen ZKP (glede 

pritožbe)  
Drugi in tretji odstavek 368. 

člena ter 376. in 380. člen 

tega zakona se uporabljajo 

smiselno glede pritožbe 

zoper odločbo o odvzemu 

premoženjske koristi. 

Ustanovitev 

finančne 

obveščevalne enote 

(1. odstavek 12. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

87. člen ZPPDFT-1 

Finančna 

obveščevalna enota 

četrti odstavek 87. člena 

ZPPDFT-1  
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ima pravočasni 

neposredni ali 

posredni dostop do 

finančnih, 

upravnih in 

policijskih 

podatkov (2. 

odstavek 12. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

  

91. do 94. člen ZPPDFT-

1 

 

Možnost 

postavitev zahteve 

po ugotovitvi in 

preverbi identitete 

svojih strank, in 

kadar je to mogoče, 

njihovih dejanskih 

lastnikov ter 

izvajanje skrbnega 

pregleda 

poslovnega 

sodelovanja (i 

alineja a točke 2. 

odstavka 13. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

3.3 poglavje ZPPDFT-1 

Postavitev 

obveznosti 

sporočanja suma 

pranja denarja (ii 

alineja a točke 2. 

odstavka 13. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

69. člen ZPPDFT-1 

Postavitev 

obveznosti 

sprejema 

pomožnih ukrepov 

(iii alineja a točke 

2. odstavka 13. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

3.2 poglavje (ocena in 

obvladovanje 

tveganja) ZPPDFT-1  

3.5 poglavje (Izvajanje 

politike skupine in 

ukrepov odkrivanja in 

preprečevanja pranja 

denarja in financiranja 

terorizma v podružnicah 

in hčerinskih družbah v 

večinski lasti s sedežem v 

državah članicah in tretjih 

državah) ZPPDFT-1  
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3.6 poglavje 

(Pooblaščenec, 

usposabljanje in notranja 

kontrola) ZPPDFT-1 

Postavitev 

prepovedi razkritja 

dejstva, da je bilo 

poslano sporočilo o 

sumljivi transakciji 

ali s tem povezani 

podatki ali da se 

vodi ali se bo 

morda vodila 

preiskava o pranju 

denarja (b točka 2. 

odstavka 13. člena) 

 

 

122. do 125. člen 
ZPPDFT-1 

Zagotovitev 

učinkovitega 

sistema kontrole in 

nadzora nad 

osebami, ki se 

ukvarjajo z 

dejavnostmi, ki se 

še zlasti lahko 

izkoristijo za 

pranje denarja (c 

točka 2. odstavka 

13. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

4. člen ZPPDFT-1 

Ukrepi, da država 

odkrije vsak 

pomembnejši 

prenos gotovine in 

ustreznih 

vrednostnih 

papirjev na 

prinosnika čez 

državno mejo (3. 

odstavek 13. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

prvi odstavek 17. člena 

ZPPDFT-1 

Možnost začasne 

ustavitve ali odreka 

soglasja za 

transakcijo, ki 

poteka, z namenom 

96. člen ZPPDFT-1 
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analizirati 

transakcijo in 

potrditi sum (14. 

člen) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

Država ne sme 

diskriminirati pri 

obravnavi ukrepov 

po zaprosilu ter 

ukrepov, ki jih 

odreja sama (4. 

odstavek 15. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Splošna dolžnost 

držav po 

medsebojni 

pomoči, ki zajema 

vsak ukrep, da se 

priskrbi in zagotovi 

dokaz o obstoju, 

kraju ali gibanju, 

naravi, pravnem 

položaju ali 

vrednosti 

odvzemljivega 

premoženja in 

premoženjske 

koristi (16. člen) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Ukrepi po 

zaprosilu druge 

države za podatke 

o bančnih računih 

(1. odstavek 17. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Ukrepi po 

zaprosilu druge 

države za podatke 

o bančnih 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 
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transakcijah (1. 

odstavek 18. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Ukrepi po 

zaprosilu druge 

države za 

spremljanje 

bančnih transakcij 

(1. odstavek 19. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Uvesti po zaprosilu 

druge države 

potrebne začasne 

ukrepe kot je 

zamrznitev ali 

zaseg (1. odstavek 

21. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Uvesti po zaprosilu 

druge države 

odvzem 

premoženjske 

koristi (1. odstavek 

23. člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Ko država izvede 

začasne ukrepe, 

mora proseči 

državi nemudoma 

in na lastno 

iniciativo 

posredovati vse 

relevantne 

podatke, ki bi 

lahko postavili pod 

vprašaj začasne 

ukrepe ali bi 

spremenili njihov 

obseg (1. odstavek 

22. člena) 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 
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Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Proseča država 

mora nemudoma 

zagotoviti vse 

dodatne podatke, ki 

jih zahteva 

zaprošena država 

in ki so potrebni za 

izvajanje ukrepov 

(1. odstavek 22. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Zaprošena država 

je vezana le na 

ugotovitve o 

dejstvih, če so 

navedene v 

obsodbi ali sodni 

odločbi 

pogodbenice 

prosilke ali če se 

taka obsodba ali 

sodna odločba v 

osnovi nanje opera 

(2. odstavek 24. 

člena) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

(kazensko sodišče 

in tožilstvo) 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Prednostno 

obravnavajo zgolj 

vrnitev odvzetega 

premoženja proseči 

državi, tako da 

lahko izplača 

odškodnino žrtvam 

kaznivih dejanj ali 

vrne tako 

premoženje 

zakonitim 

lastnikom (2. 

odstavek 25. člena) 

 

Pristojni organi: 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 
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 Ministrstv

o za pravosodje 

Preden zavrne ali 

odloži izvršitev 

država preučiti 

možnosti delne ali 

pogojne ugoditve 

zaprosilu (30. člen) 

 

Pristojni organi: 

 Ministrstv

o za pravosodje 

Neposredno izvajanje na 

podlagi mednarodne 

pogodbe 

Sodelovanje 

finančnih 

obveščevalnih enot 

v boju proti pranju 

denarja, pri 

zbiranju in 

analiziranju ali pri 

preiskavi 

pomembnih 

podatkov o 

katerem koli 

dejstvu, ki bi lahko 

kazalo na pranje 

denarja (46. člen) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

 

6.3 poglavje ZPPDFT-1 

(Mednarodno 

sodelovanje) 

Možnost na 

zahtevo tuje 

finančno 

obveščevalne enote 

zaprošena finančno 

obveščevalna enota 

začasno ustavi 

transakcijo ali 

zavrne soglasje za 

transakcijo, ki 

poteka, in sicer za 

toliko časa in pod 

istimi pogoji, kot je 

to v zvezi z 

začasno ustavitvijo 

transakcij 

določeno v njeni 

nacionalni 

zakonodaji (1. 

odstavek 47. člena) 

 

Pristojni organi: 

 URSPPD 

111. člen ZPPDFT-1 
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5. Konvencija o boju proti 

podkupovanju tujih javnih 

uslužbencev v mednarodnem 

poslovanju (OECD) 

z dne 17. 12. 1997. 

 

(Slovenija jo je podpisala 

17.12.1997 in ratificirala 

20.12.2000, v veljavi za 

Slovenijo je od 5.11.2001) 

Ukrepi potrebni za 

zaseg in odvzem 

podkupnine (3. 

člen) 

 

Pristojni organi: 

 Pristojno 

sodišče 

74. člen KZ-1 (razlogi za 

odvzem premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

75. člen KZ-1 (način 

odvzema premoženjske 

koristi) (glej zgoraj)  

76. člen KZ-1 (varstvo 

obdolženca) (glej 

prilogo)  

77. člen KZ-1 (odvzem 

premoženjske koristi 

pravni osebi) (glej 

prilogo)  

77.a člen KZ-1 (odvzem 

premoženja zaradi 

kaznivih dejanj, storjenih 

v hudodelski združbi) 

(glej prilogo)  

77.b člen KZ-1 (odvzem 

premoženja, 

pridobljenega v zvezi s 

kaznivim dejanjem) (glej 

prilogo) 

 

6. Direktiva (EU) 2014/42 

 

O začasnem zavarovanju in 

odvzemu predmetov, ki so bili 

uporabljeni za kazniva dejanja, 

in premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim 

dejanjem, v Evropski uniji  

  

(Sprejeta 03.04.2014 z veljavo 

od 19.05.2014. Države EU so 

jo morale prenesti: 

04.10.2015)  

  

Predpisi RS, sprejeti za prenos 

ali izvajanje tega pravnega akta 

EU: KZ-1, ZKP, ZOPNI in 

Uredba o postopku upravljanja 

z zaseženimi predmeti, 

premoženjem in varščinami. 

 

Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora – ZOPNI-

A je bil sprejet 11.04.2014. 

 

Odvzem (4. člen)  

Potrebni ukrepi za 

odvzem 

predmetov, ki so 

bili uporabljeni za 

kazniva dejanja, in 

premoženjske 

koristi. 

 

Pristojni organi: 

 Sodišče v 

sodbi v pravdnem 

postopku lahko 

ugotovi nezakonit 

izvor premoženja, 

ga odvzame 

lastniku in odloči, 

da s 

pravnomočnostjo 

sodbe postane last 

RS. 

26. do 34.člen ZOPNI 

(postopek odvzema 

premoženja nezakonitega 

izvora) 

 

Začasno 

zavarovanje 

(7. člen)  

Potrebni ukrepe 

zaradi morebitnega 

poznejšega 

odvzema vključno 

z nujnimi ukrepi za 

20. do 25.člen ZOPNI 

(začasno zavarovanje 

odvzema in začasen 

odvzem premoženja 

nezakonitega izvora) 

 



 
 

194 
 

 

  

Sodišče Evropske unije o tej 

direktivi še ni izreklo nobene 

sodbe. 

ohranitev 

premoženja. 

 

Pristojni organi: 

 Sodišče 

lahko ob 

izpolnjevanju 

pogojev na predlog 

državnega 

tožilstva odredi 

zavarovanje. 
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11.3. Priloga 3: Kazenski zakonik – izbrani členi 

K A Z E N S K I  Z A K O N I K  

(KZ-1) 

3. Krajevna veljavnost 

Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na njenem 

ozemlju 

10. člen 

(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na ozemlju Republike 

Slovenije. 

(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na domačem 

plovilu, ne glede na to, kje je bilo plovilo ob storitvi dejanja. 

(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na domačem 

civilnem zrakoplovu med poletom ali na državnem zrakoplovu, ne glede na to, kje je bil zrakoplov ob storitvi dejanja. 

Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije za nekatera kazniva dejanja, storjena v tujini 

11. člen 

Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, ki stori v tujini 

- kaznivo dejanje iz 243. člena tega zakonika in kazniva dejanja iz 332., 333. in 334. člena tega zakonika, če so storjena 

v zaščitni ekološki coni ali epikontinentalnem pasu Republike Slovenije, ter 

- kazniva dejanja iz 108. člena in 348. do 360. člena tega zakonika. 

Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za državljana Republike Slovenije, ki stori kaznivo 

dejanje v tujini 

12. člen 

Kazenski zakon Republike Slovenije velja za državljana Republike Slovenije, tudi če stori v tujini kakšno 

drugo kaznivo dejanje poleg kaznivih dejanj, naštetih v prejšnjem členu. 

Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za tujca, ki stori kaznivo dejanje v tujini 

13. člen 

(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za tujca, ki stori zunaj Republike Slovenije, proti njej 

ali njenemu državljanu kaznivo dejanje, čeprav to niso kazniva dejanja iz 11. člena tega zakonika. 

(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za tujca, ki stori proti tuji državi ali proti tujcu v tujini 

kaznivo dejanje, če se zaloti na ozemlju Republike Slovenije, pa se ne izroči tuji državi. V takem primeru sodišče ne 

sme izreči hujše kazni od tiste, ki je predpisana z zakonom države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. 

(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori v tujini kakšno drugo kaznivo 

dejanje, ki se po mednarodni pogodbi ali po splošnih pravnih načelih, ki jih priznava mednarodna skupnost, preganja 

v vseh državah, ne glede, kje je storjeno. 

Posebni pogoji za pregon 

14. člen 

(1) Če se je v primerih iz 10. člena in prve alineje 11. člena tega zakonika kazenski postopek začel ali se 

je končal v tujini, se storilec preganja v Republiki Sloveniji z dovoljenjem ministrice oziroma ministra (v nadaljnjem 

besedilu: minister) za pravosodje z opozorilom, pod kakšnimi pogoji se s pregonom ne krši prepoved ponovnega 

sojenja v isti zadevi. 

(2) V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec ne preganja: 

1) če je kazen, za katero je bil v tujini obsojen, popolnoma prestal ali je bilo skladno z mednarodno pogodbo določeno, 

da bo v tujini izrečeno kazen prestal v Republiki Sloveniji; 

2) če je bil v tujini s pravnomočno sodbo oproščen ali mu je bila kazen odpuščena ali je izvršitev kazni zastarala; 

3) če se kaznivo dejanje po tujem zakonu preganja na zahtevo oškodovanca, taka zahteva pa ni bila vložena oziroma 

je bila umaknjena. 

(3) V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja 

samo, če je dejanje kaznivo tudi po zakonu države, v kateri je bilo storjeno. 

(4) Če v primeru iz 12. člena tega zakonika dejanje po zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, 

je pa to dejanje, storjeno proti Republiki Sloveniji ali njenemu državljanu, se sme storilec preganjati samo z 

dovoljenjem ministra za pravosodje. 
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(5) V vseh drugih primerih razen primerov iz druge alineje 11. člena, tretjega odstavka 13. člena in 

četrtega odstavka tega člena tega zakonika, ko je dejanje storjeno v tujini, pa v državi, v kateri je bilo storjeno, ni 

kaznivo, se storilec sme preganjati z dovoljenjem ministra za pravosodje, če je dejanje takrat, ko je bilo storjeno, 

veljalo za kaznivo dejanje po splošnih pravnih načelih, ki jih priznava mednarodna skupnost. 

(6) V primeru iz 10. člena tega zakonika se sme ob pogojih, določenih z zakonom, pregon tujca odstopiti 

tuji državi. 

(7) V primerih iz tretjega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja samo z dovoljenjem 

ministra za pravosodje. 

Vštevanje odvzete prostosti v tujini 

15. člen 

V tujini odrejeni pripor in vsak odvzem prostosti med izročitvenim postopkom se vštejeta v kazen iz 

obsodbe pred domačim sodiščem, enako pa se vanjo všteje tudi že prestana kazen iz sodbe tujega sodišča, če se zanjo 

izve pozneje. Če kazni nista iste vrste, sodišče presodi, kako naj se všteje. Če je prestal obsojenec skupaj več kazni, 

kot mu je bila izrečena v obsodbi pred domačim sodiščem, se v presežku šteje za neupravičeno obsojenega. 

 

3. Poskus kaznivega dejanja 

Neprimeren poskus 

35. člen 

Storilcu, ki poskuša storiti kaznivo dejanje z neprimernim sredstvom ali proti neprimernemu predmetu, 

se sme odpustiti kazen. 

Prostovoljni odstop 

36. člen 

(1) Storilcu, ki je poskušal storiti kaznivo dejanje, pa je prostovoljno odstopil od njegove storitve, se sme 

odpustiti kazen. 

(2) Če storilec prostovoljno odstopi od storitve kaznivega dejanja, se kaznuje za tista dejanja, ki pomenijo 

kakšno drugo samostojno kaznivo dejanje. 

(3) Storilcu se sme odpustiti kazen, če si je iskreno in primerno prizadeval preprečiti posledico, tudi če ta 

potem ni nastala iz drugega razloga. 

4. Udeležba pri kaznivem dejanju 

Napeljevanje 

37. člen 

(1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam. 

(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči tri 

leta zapora ali hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus kaznivega dejanja, tudi če ni bilo poskusa storitve dejanja. 

Pomoč 

38. člen 

(1) Kdor naklepoma pomaga storilcu pri naklepnem kaznivem dejanju, se kaznuje, kakor da bi ga sam 

storil, sme pa se kaznovati tudi mileje. 

(2) Kot pomoč pri storitvi kaznivega dejanja se šteje zlasti: če da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako 

naj stori kaznivo dejanje, če mu da na razpolago sredstva ali odstrani ovire za storitev, če vnaprej obljubi, da bo prikril 

kaznivo dejanje, storilca, sredstva, s katerimi bo kaznivo dejanje storjeno, sledi kaznivega dejanja, predmete, nastale 

s kaznivim dejanjem ali premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. 

Kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus 

39. člen 

Če ostane kaznivo dejanje pri poskusu, se napeljevalka oziroma napeljevalec (v nadaljnjem besedilu: 

napeljevalec) in pomagačka oziroma pomagač (v nadaljnjem besedilu: pomagač) kaznujeta kakor za poskus. 

Meje kaznivosti storilcev in udeležencev 

40. člen 

(1) Storilec in sostorilec se kaznujeta za kazniva dejanja v mejah svojega naklepa ali malomarnosti, 

napeljevalec in pomagač pa v mejah njunega naklepa. 

(2) Napeljevalcu ali pomagaču se sme odpustiti kazen, če je prostovoljno preprečil kaznivo dejanje. 

(3) Enako velja, če si je napeljevalec ali pomagač iskreno in primerno prizadeval preprečiti posledico, pa 

tudi če ta potem ni nastala iz drugega razloga. 
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(4) Osebna razmerja, lastnosti in posebne okoliščine, zaradi katerih zakon izključuje krivdo ali kaznivost 

ali dopušča odpustitev, zmanjšanje ali povečanje kazni, se smejo upoštevati samo pri tistem storilcu ali udeležencu, 

pri katerem so taka razmerja, lastnosti in okoliščine ugotovljene. 

Odgovornost članov in vodij hudodelske združbe 

41. člen 

(1) S hujšo kaznijo, predpisano za kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi, se kaznuje članica 

oziroma član (v nadaljnjem besedilu: član) združbe najmanj treh oseb, če stori kaznivo dejanje zaradi izvedbe 

hudodelskega načrta te združbe v povezavi z najmanj še enim članom kot sostorilcem ali udeležencem. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se enako kot storilec kaznuje tudi vodja združbe, ki je vodil 

izvedbo hudodelskega načrta ali razpolagal s protipravno premoženjsko koristjo te združbe ob storitvi kaznivega 

dejanja, izhajajočega iz tega hudodelskega načrta, ne glede na to, ali je pri njegovi izvedbi neposredno sodeloval kot 

storilec ali udeleženec po 20. ali 37. in 38. členu tega zakonika. 

Šesto poglavje 

VARNOSTNI UKREPIEnajsto po Izrekanje varnostnih ukrepov 

70. člen 

(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega ali več varnostnih ukrepov, kadar so zanje dani s 

tem zakonikom določeni pogoji. 

(2) Pri izrekanju varnostnega ukrepa sodišče po načelu sorazmernosti upošteva težo storjenega kaznivega 

dejanja in dejanj, za katera utemeljeno sklepa, da bi jih storilec lahko storil, če mu ne bi izreklo varnostnega ukrepa. 

(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu in obvezno psihiatrično 

zdravljenje na prostosti se samostojno izrečeta neprištevnemu storilcu protipravnega dejanja, če ni mogoče drugače 

zagotoviti varnosti ljudi. Poleg teh dveh ukrepov sme sodišče izreči tudi prepoved opravljanja poklica, odvzem 

vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov. 

(4) Odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov se smeta izreči, če so bili storilcu izrečeni 

kazen, pogojna obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen. 

(5) Prepoved opravljanja poklica se sme izreči, če je bila storilcu izrečena kazen zapora ali v pogojni 

obsodbi določena kazen zapora. 

(6) Prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo se sme izreči, če je bila storilcu izrečena kazen, 

opozorilna sankcija ali mu je bila kazen odpuščena. 

Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 

70.a člen 

(1) Storilcu, ki je storil protipravno dejanje v stanju neprištevnosti ali kaznivo dejanje v stanju bistveno 

zmanjšane prištevnosti in se sme zanj izreči kazen zapora enega leta ali več, izreče sodišče obvezno psihiatrično 

zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, če na podlagi teže storjenega dejanja in stopnje storilčeve duševne 

motenosti ugotovi, da bi na prostosti lahko storil kakšno hudo kaznivo dejanje zoper življenje, telo, spolno 

nedotakljivost ali premoženje in da je tako nevarnost mogoče odpraviti le z zdravljenjem in varstvom v forenzičnem 

psihiatričnem oddelku zdravstvenega zavoda, ki ustreza posebnim varnostnim pogojem, določenim z zakonom. 

(2) Sodišče ustavi ukrep iz prejšnjega odstavka ali ga nadomesti z ukrepom iz 70.b člena tega zakonika, 

ko ugotovi, da zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu nista več potrebni. Sodišče po preteku šestih mesecev 

vsakokrat znova odloči, ali sta nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu še potrebni. 

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena traja za neprištevnega storilca največ pet let. 

(4) Če stori oseba med prestajanjem kazni kaznivo dejanje, za katerega ji sodišče v skladu s prvim 

odstavkom tega člena izreče varnostni ukrep, se prestajanje kazni prekine dokler traja izvrševanje varnostnega ukrepa. 

(5) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in je bil obsojen na 

zapor, se izvrševanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena ustavi, ko je v zdravstvenem zavodu prestal čas, za katerega 

mu je bila izrečena kazen. Čas, prestan v zdravstvenem zavodu, se všteje v čas prestajanja kazni. Če je ta čas krajši 

od izrečene kazni, lahko sodišče odredi, da mora obsojenec prestati ostanek kazni, ali da naj bo izpuščen na pogojni 

odpust. Pri odločanju o pogojnem odpustu obsojenca sodišče upošteva zlasti uspeh zdravljenja, njegovo zdravstveno 

stanje, čas, ki ga je prestal v zdravstvenem zavodu, in ostanek kazni, ki je ni prestal. 

Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti 

70.b člen 

(1) Storilcu, ki je storil protipravno dejanje v stanju neprištevnosti, izreče sodišče obvezno psihiatrično 

zdravljenje na prostosti, če ugotovi, da je to potrebno in da zadostuje za to, da storilec ne bo ponavljal hujših kaznivih 

dejanj. 
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(2) Sodišče sme izreči obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti tudi storilcu, čigar prištevnost je 

bistveno zmanjšana in je bil po petem odstavku prejšnjega člena izpuščen na pogojni odpust. 

(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti sme trajati najdalj dve leti. Sodišče po preteku šestih 

mesecev vsakokrat znova odloči o tem, ali je obvezno zdravljenje na prostosti še potrebno. 

(4) Če se storilec noče zdraviti na prostosti, ali če zdravljenje samovoljno opusti, ali če zdravljenje ni 

uspešno, lahko sodišče ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena odredi, da se ta ukrep izvršuje v zdravstvenem 

zavodu. Tudi v takem primeru sme ta ukrep skupaj trajati največ dve leti. Sodišče po preteku šestih mesecev ponovno 

odloči o tem, ali je ta ukrep še potreben. 

Prepoved opravljanja poklica 

71. člen 

(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali 

kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno 

sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še naprej opravljal tako dejavnost. 

(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj kot eno leto 

in ne več kot pet let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za 

zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa. 

(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da bo ta obsodba preklicana, če storilec prekrši 

prepoved opravljanja poklica. 

(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če sta potekli dve leti od začetka njegovega 

izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa. 

Prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo kaznivega dejanja 

71.a člen 

(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper življenje in telo, zoper čast in dobro ime, zoper spolno 

nedotakljivost, zoper človekovo zdravje ali drugega kaznivega dejanja z znaki nasilja sme sodišče izreči prepoved 

približevanja ali komuniciranja z žrtvijo katerega od teh kaznivih dejanj za čas od enega meseca do treh let. 

(2) V okviru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko sodišče določi: 

- prepoved približevanja žrtvi ali njenim bližnjim, 

- prepoved navezovanja neposrednih ali posrednih stikov ali komuniciranja z žrtvijo ali njenimi bližnjimi, vključno z 

uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, 

- prepoved dostopa na posamezne kraje, na katerih se redno giba žrtev ali njeni bližnji, ali 

- prepoved druženja z žrtvijo ali njenimi bližnjimi. 

(3) Sodišče sme izreči ta ukrep, če je storilec s kaznivim dejanjem prizadel telesno ali duševno celovitost 

žrtve in če oceni, da bi storilčevi stiki ali komuniciranje z žrtvijo ali njenimi bližnjimi pomenili nevarnost za ponovitev 

istovrstnega ali storitev drugega kaznivega dejanja zoper žrtev ali njene bližnje. Sodišče izbere enega ali več načinov 

izvršitve ukrepa iz prejšnjega odstavka in ob tem zlasti natančno opredeli osebe, na katere se ukrep nanaša, in razmerje 

med storilcem in žrtvijo ali njenim bližnjim, primerne razdalje storilca do žrtve ali njenega bližnjega ali krajev, ki se 

morajo spoštovati, opredeli posamezne načine prepovedanih oblik komuniciranja ali določi prepovedane oblike 

druženja. 

(4) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče odločiti, da bo obsodba preklicana, če storilec prekrši 

prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo ali njenim bližnjim. 

(5) Trajanje prepovedi približevanja ali komuniciranja se šteje od pravnomočnosti sodbe. Čas prebit v 

zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo se ne všteva v čas trajanja tega ukrepa. 

(6) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če je poteklo šest mesecev od začetka izvajanja. 

O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa. 

Odvzem vozniškega dovoljenja 

72. člen 

(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa sme sodišče odvzeti vozniško dovoljenje 

za posamezne vrste motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne sme izdati novo dovoljenje za eno do pet let. Če 

storilec vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje ne sme izdati. 

(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila 

nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti ali nesposobnosti za varno upravljanje 

motornih vozil. 

(3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo sodne odločbe. Čas, prestan v zaporu ali 

zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja tega ukrepa. 
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(4) Po poteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru najnižje in najvišje mere tega ukrepa, sme storilec 

na novo pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških 

dovoljenj. 

(5) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha in da sme storilec na novo pridobiti vozniško 

dovoljenje, če sta potekli dve leti od začetka njegovega izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če 

ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa. 

Odvzem predmetov 

73. člen 

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za kaznivo dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem, 

se smejo vzeti, če so storilčeva last. 

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi, kadar niso storilčeva last, če to zahteva splošna 

varnost ali moralni razlogi, vendar pa pravica drugih terjati od storilca odškodnino s tem ni prizadeta. 

(3) Z zakonom se sme določiti obvezen odvzem predmetov, tudi če niso storilčeva last. 

Varstvo oškodovanca 

76. člen 

(1) Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišče 

odvzem premoženjske koristi, kadar presega oškodovancu prisojeni premoženjskopravni zahtevek. 

(2) Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku glede premoženjskopravnega zahtevka napotilo 

na pravdo, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če začne pravdo v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, 

s katero je bil napoten na pravdo, in če zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti v treh mesecih od pravnomočnosti 

odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek. 

(3) Oškodovanec, ki ni prijavil premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva 

poplačilo iz odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega zahtevka začel v treh mesecih od dne, ko je izvedel 

za odločbo, s katero je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa v dveh letih od pravnomočnosti te odločbe, in 

če v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek, zahteva poplačilo iz odvzete 

vrednosti. 

Odvzem premoženjske koristi pravni osebi 

77. člen 

Če je bila s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobljena premoženjska korist pravni osebi, se ji taka 

korist odvzame. Pravni osebi se odvzame tudi premoženjska korist ali premoženje, ki ustreza premoženjski koristi, če 

ga osebe, navedene v prvem odstavku 75. člena tega zakonika, prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza 

dejanski vrednosti. 

Odvzem premoženja zaradi kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi 

77.a člen 

(1) Po določbah tega poglavja se odvzame tudi premoženjska korist ali premoženje, ki ga je s kaznivim 

dejanjem ali zaradi njega pridobila ali s katerim razpolaga hudodelska združba. 

(2) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v hudodelski združbi, se kot premoženjska korist, pridobljena s 

kaznivim dejanjem, odvzame tudi premoženje, za katero sodišče ugotovi, da izhaja iz kriminalnih dejavnosti, storjenih 

v tej združbi. 

Odvzem premoženja, pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem 

77.b člen 

Po določbah tega poglavja se kot premoženje, pridobljeno v zvezi s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, 

odvzame tudi premoženje, ki ga storilec ali druge osebe, ki se jim premoženje odvzame, uporabljajo v svojo izključno 

ali pretežno korist s privolitvijo oseb, ki jim premoženje pripada, če so te osebe vedele ali bi bile mogle vedeti, da je 

premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem ali zaradi njega ali da je z njim bilo pripravljeno, storjeno ali prikrito 

kaznivo dejanje ali da je bilo pridobljeno z namenom, da se uporabi za kaznivo dejanje. 

Domneva brezplačnosti 

77.c člen 

(1) Ne glede na pravno podlago prenosa se domneva, da je bila premoženjska korist oziroma premoženje, 

ki je predmet odvzema po določbah tega poglavja, preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, 

če so jih storilec ali njegovi bližnji sorodniki (razmerja iz 224. člena tega zakonika) neposredno ali posredno prenesli 

na gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo, ki je v njihovi večinski lasti ali imajo v njej pravico izvajati 

prevladujoč vpliv ali nadzor. 
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(2) Družbi ali osebi iz prejšnjega odstavka se premoženjska korist ali premoženje ne odvzame, če dokaže, 

da je zanj plačala dejansko vrednost. 

 

glavje 

ZASTARANJE 

Zastaranje kazenskega pregona 

90. člen 

(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo: 

1) petdeset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let, razen če ni 

nezastarljivo kaznivo dejanje; 

2) trideset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad deset let; 

3) dvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad pet let; 

4) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad eno leto; 

5) šest let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen. 

(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in kaznivih 

dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, začne rok za zastaranje 

kazenskega pregona teči od polnoletnosti oškodovanca. 

Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona 

91. člen 

(1) Zastaranje kazenskega pregona se začne tistega dne, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno. 

(2) Če je pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju 

zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe. 

(3) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec 

nedosegljiv za državne organe. 

(4) Zastaranje se pretrga, če storilec v času, ko teče zastaralni rok, stori enako hudo ali hujše kaznivo 

dejanje, po pretrganju pa začne zastaranje znova teči. 

Zastaranje izvršitve kazni 

92. člen 

Če ni v tem zakoniku drugače določeno, se izrečena kazen ne sme več izvršiti, ko je poteklo: 

1) petdeset let od obsodbe na trideset let zapora, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje; 

2) trideset let od obsodbe na zapor nad deset let; 

3) dvajset let od obsodbe na zapor nad pet let; 

4) deset let od obsodbe na zapor nad eno leto; 

5) šest let od obsodbe na zapor do enega leta ali na denarno kazen. 

Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov 

93. člen 

(1) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko potečejo štiri leta od pravnomočnosti sodbe, s 

katero je bila ta kazen izrečena. 

(2) Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila kot stranske kazni zastara, ko zastara glavna kazen. 

(3) Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, 

obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti prepovedi približevanja ali komuniciranja z žrtvijo, in, odvzema 

vozniškega dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko preteče šest let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bili 

ti ukrepi izrečeni. 

(4) Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica zastara, ko poteče čas, za katerega je bil 

ukrep izrečen. 

Tek in prekinitev zastaranja 

94. člen 

(1) Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko postane sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba 

preklicana, pa tistega dne, ko postane pravnomočna odločba o preklicu. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazen ne sme izvršiti. 

(3) Zastaranje izvršitve kazni ne teče v času, ko se obsojenec na poziv za prestajanje kazni ni odzval ali 

nastopa kazni ni mogoče zagotoviti, ker je na begu, se skriva ali se kako drugače izmika izvršitvi kazni ali je kako 

drugače nedosegljiv državnim organom, ali ko je začetek izvrševanja kazni odložen v skladu z zakonom. 
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(4) Zastaranje izvršitve kazni zapora preneha teči z dnem nastopa kazni. Če obsojenec pobegne s 

prestajanja kazni, izvršitev preostanka kazni ne zastara. 

(5) Drugi in tretji odstavek tega člena veljata tudi za zastaranje varnostnih ukrepov. 

Nezastarljivost kaznivih dejanj 

95. člen 

(1) Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja, za katera se sme po tem zakoniku 

izreči kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena tega zakonika in tudi ne za tista kazniva 

dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče. 

(2) Izvršitev kazni dosmrtnega zapora ne zastara. 

 

11.4. Priloga 4: Zakon o kazenskem postopku – izbrani členi 

Z A K O N  

o kazenskem postopku (ZKP) 

149.a člen 

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma 

organizira izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v četrtem odstavku tega člena, pri tem pa je mogoče 

utemeljeno sklepati, da policisti z drugimi ukrepi tega dejanja ne morejo odkriti, preprečiti ali dokazati oziroma bi 

bilo to povezano z nesorazmernimi težavami, se lahko zoper to osebo odredi tajno opazovanje. 

(2) Izjemoma se lahko tajno opazovanje odredi tudi zoper osebo, ki ni osumljenec, če je mogoče 

utemeljeno sklepati, da bi opazovanje te osebe privedlo do identifikacije osumljenca iz prejšnjega odstavka, katerega 

osebni podatki niso znani, do prebivališča ali lokacije, kjer se nahaja osumljenec iz prejšnjega odstavka, oziroma do 

prebivališča ali lokacije, kjer se nahaja oseba, zoper katero je bil odrejen pripor, hišni pripor, tiralica ali odredba za 

privedbo, pa je pobegnila ali se skriva, in policisti z drugimi ukrepi teh podatkov ne morejo pridobiti oziroma bi bilo 

to povezano z nesorazmernimi težavami. 

(3) Tajno opazovanje se izvaja z neprekinjenim ali ponavljajočim opazovanjem ali sledenjem z uporabo 

tehničnih naprav za ugotavljanje položaja in gibanja ter tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu, fotografiranjem 

ter video-snemanjem, in je osredotočeno na spremljanje položaja, gibanja ter aktivnosti osebe iz prejšnjih odstavkov. 

Tajno opazovanje se sme izvajati na javnih ter javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorih ter krajih in prostorih, ki 

so vidni z javno dostopnega kraja oziroma prostora. Pod pogoji iz tega člena se sme tajno opazovanje izvajati tudi v 

zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora. 

(4) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredi ukrep tajnega opazovanja, so: 

1) kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let; 

2) kazniva dejanja iz 2. točke drugega odstavka 150. člena tega zakona in kazniva dejanja protipravnega odvzema 

prostosti po 133. členu, grožnje po 135. členu, goljufije po 211. členu, prikrivanja po 217. členu, izdaje in 

neupravičene pridobitve poslovne tajnosti po 236. členu, zlorabe notranje informacije po 238. členu, ponarejanja 

in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev po 244. členu, ponarejanja listin po 251. členu, 

posebnih primerov ponarejanja listin po 252. členu, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu, 

izdaje tajnih podatkov po 260. členu, pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po 282. členu, povzročitve 

splošne nevarnosti po 314. členu, obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu, onesnaženja morja in 

voda s plovil po 333. členu, onesnaženja pitne vode po 336. členu, ter onesnaženja živil ali krme po 337. členu 

Kazenskega zakonika. 

(5) Ukrep tajnega opazovanja s pisno odredbo dovoli državni tožilec na pisni predlog policije, razen v 

primerih iz šestega odstavka tega člena, ko je potrebna odredba preiskovalnega sodnika. 

(6) Ukrep tajnega opazovanja s pisno odredbo odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega 

tožilca v naslednjih primerih: 

1) če se pri izvajanju ukrepa predvideva uporaba tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu, pri čemer je ta ukrep 

dopustno odrediti zgolj za kazniva dejanja iz drugega odstavka 150. člena tega zakona; 

2) če izvedba ukrepa zahteva namestitev tehničnih naprav za ugotavljanje položaja in gibanja osumljenca s tajnim 

vstopom v vozilo ali drug zavarovan oziroma zaprt prostor ali predmet; 

3) za uporabo ukrepa v zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora; 

4) za izvajanje ukrepa zoper osebo, ki ni osumljenec (drugi odstavek tega člena). 

(7) Predlog in odredba, ki postaneta sestavni del kazenskega spisa, morata vsebovati: 



 
 

202 
 

1) podatke, ki omogočajo določljivost osebe, zoper katero se predlaga oziroma odreja ukrep; 

2) utemeljitev oziroma ugotovitev utemeljenih razlogov za sum; 

3) v primeru iz drugega odstavka tega člena podatke, ki omogočajo določljivost osumljenca iz prvega odstavka tega 

člena, ter utemeljitev verjetnosti, da bi izvajanje ukrepa privedlo do identifikacije osumljenca, lokacije, kjer se 

nahaja, oziroma njegovega prebivališča; 

4) v primeru izvajanja ukrepa v zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora, pisno soglasje imetnika prostora; 

5) način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje ter ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa; 

6) utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na drug način. 

(8) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti in če obstaja nevarnost odlašanja, lahko 

v primeru iz petega odstavka tega člena na ustni predlog policije državni tožilec, v primeru iz šestega odstavka tega 

člena pa na ustni predlog državnega tožilca preiskovalni sodnik, dovoli začetek izvajanja ukrepa z ustno odredbo. O 

ustnem predlogu napravi organ, ki je izdal ustno odredbo, uradni zaznamek. Pisna odredba, ki mora vsebovati 

utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje, mora biti izdana najkasneje v dvanajstih urah po izdaji ustne odredbe. 

Za predčasno izvrševanje mora obstajati utemeljen razlog, v nasprotnem primeru sodišče ne glede na siceršnjo 

upravičenost uporabe ukrepov vselej postopa po četrtem odstavku 154. člena tega zakona. 

(9) Če pride oseba, zoper katero se ukrep izvaja, v stik z drugo neidentificirano osebo, za katero obstajajo 

utemeljeni razlogi za sum, da je vpletena v kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji, zaradi katerih se izvaja 

ukrep, lahko policija to osebo tajno opazuje tudi brez odredbe iz petega ali šestega odstavka tega člena, če je to nujno 

potrebno za ugotovitev identitete te osebe ali pridobitev drugih podatkov, pomembnih za kazenski postopek. Policija 

mora za tako opazovanje pridobiti predhodno ustno dovoljenje državnega tožilca, razen, če tega ni mogoče pravočasno 

pridobiti in če obstaja nevarnost odlašanja. V tem primeru policija takoj, ko je mogoče in najpozneje v šestih urah od 

začetka izvajanja ukrepa, obvesti državnega tožilca, ki lahko prepove nadaljnje izvajanje ukrepa, če meni, da zanj ni 

utemeljenih razlogov. Ta ukrep sme trajati največ dvanajst ur od stika z osebo, zoper katero se ukrep izvaja. Policija 

pri izvajanju ukrepa iz tega odstavka ne sme uporabljati tehničnih naprav in sredstev iz 1. in 2. točke šestega odstavka 

tega člena, niti izvajati ukrepa v zasebnih prostorih. Policija takoj po prenehanju takšnega opazovanja napravi uradni 

zaznamek, ki ga brez odlašanja pošlje državnemu tožilcu, ki je izdal dovoljenje iz tega odstavka, in organu, ki je izdal 

prvotno odredbo za tajno opazovanje. Uradni zaznamek postane del kazenskega spisa. 

(10) Izvajanje ukrepa lahko traja največ dva meseca, iz tehtnih razlogov pa se lahko njegovo trajanje s 

pisno odredbo podaljša vsakič za dva meseca. Skupno lahko ukrep traja: 

1) v primeru iz šestega odstavka tega člena največ šest mesecev; 

2) v primerih iz petega odstavka tega člena največ štiriindvajset mesecev, če gre za kazniva dejanja iz četrtega odstavka 

tega člena; in največ šestintrideset mesecev, če gre za kazniva dejanja iz drugega odstavka 151. člena tega 

zakona. 

(11) Policija preneha z izvajanjem ukrepa takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. O 

prenehanju brez odlašanja pisno obvesti organ, ki je ukrep odredil. Policija pošilja organu, ki je ukrep odredil, mesečna 

poročila o poteku izvajanja ukrepa in pridobljenih podatkih. Organ, ki je ukrep odredil, lahko v vsakem trenutku na 

podlagi tega poročila ali po uradni dolžnosti, če oceni, da ni več razlogov za uporabo ukrepa, ali da se ta izvaja v 

nasprotju z njegovo odredbo, s pisno odredbo odredi, da se izvajanje ukrepa ustavi. 

(12) Če se ukrep zoper isto osebo izvaja več kot šest mesecev, zakonitost in utemeljenost izvajanja ukrepa 

ob prvem podaljšanju nad šest mesecev, in nato vsakih nadaljnjih šest mesecev, preveri senat (šesti odstavek 25. 

člena). Organ, ki je izdal odredbo za podaljšanje, senatu pošlje celotno gradivo, ta pa odloči v roku treh dni. Če senat 

oceni, da ni razlogov za izvajanje ukrepa ali da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji, izda sklep, s katerim odredi 

prenehanje uporabe ukrepa. Zoper ta sklep ni pritožbe. 

(13) Tajno opazovanje mora policija izvrševati na način, na katerega se v najmanjši možni meri posega 

v pravice oseb, ki niso osumljenci. 

(14) Če gre za kazniva dejanja iz četrtega odstavka tega člena, za katera se storilec preganja na zasebno 

tožbo, lahko oškodovanec policiji oziroma državnemu tožilcu poda pobudo za vložitev pisnega predloga za dovolitev 

oziroma odreditev ukrepov iz prejšnjih odstavkov in se seznani s poročili o njihovem izvajanju in pridobljenimi 

podatki, ki se nanašajo na kaznivo dejanje, ki je bilo podlaga za odreditev ukrepov. 

149.b člen 

(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno, da se izvršuje ali da se pripravlja oziroma organizira 

kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in je za odkritje tega kaznivega dejanja ali storilca 

potrebno pridobiti podatke o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju, lahko preiskovalni sodnik na 

obrazložen predlog državnega tožilca odredi operaterju, da pristojnemu organu sporoči podatke o udeležencih, 
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okoliščinah in dejstvih elektronskega komunikacijskega prometa, kot so: številka ali druga oblika identifikacije 

uporabnikov elektronskih komunikacijskih storitev, vrsta, datum, čas in trajanje klica oziroma druge elektronske 

komunikacijske storitve, količina prenešenih podatkov in kraj, iz katerega je bila elektronska komunikacijska storitev 

opravljena. 

(2) Predlog in odredba morata biti pisna in morata vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo 

komunikacijskega sredstva za elektronski komunikacijski promet, utemeljitev razlogov, časovno obdobje, za katerega 

se podatki zahtevajo, ter ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa. 

(3) Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno, oziroma da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero 

se storilec preganja po uradni dolžnosti in je za odkritje tega kaznivega dejanja ali storilca potrebno pridobiti podatke 

o lastniku ali uporabniku določenega komunikacijskega sredstva za elektronski komunikacijski promet, ki niso 

objavljeni v naročniških imenikih in o času, v katerem je tako sredstvo bilo oziroma je v uporabi, lahko policija od 

operaterja zahteva, da ji na njeno pisno zahtevo, tudi brez privolitve posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, 

sporoči te podatke. 

(4) Operater svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je ali da bo določene podatke posredoval 

pristojnemu organu (prvi odstavek tega člena) ali policiji (prejšnji odstavek). 

150. člen 

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma 

organizira izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku tega člena in če obstaja utemeljen 

sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja določeno komunikacijsko sredstvo oziroma 

računalniški sistem ali bo to sredstvo oziroma sistem uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da se z 

drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi, se 

lahko zoper to osebo odredi: 

1) nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter kontrola in zavarovanje dokazov o vseh 

oblikah komuniciranja, ki se prenašajo v elektronskem komunikacijskem omrežju; 

2) kontrola pisem in drugih pošiljk; 

3) kontrola računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko 

dejavnost; 

4) prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, udeležene v pogovoru. 

(2) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredijo ukrepi iz prejšnjega odstavka, so: 

1) kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev in kazniva dejanja zoper človečnost 

in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let; 

2) kaznivo dejanje ugrabitve po 134. členu, pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene po 173.a 

členu, zlorabe prostitucije po 175. členu prikazovanja, posesti, izdelave in posredovanja pornografskega gradiva 

po 176. členu, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu 

in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu, omogočanja uživanja prepovedanih 

drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu, izsiljevanja po 213. členu, zlorabe notranje informacije po 

238. členu, nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu, neupravičenega dajanja daril po 242. členu, pranja 

denarja po 245. členu, tihotapstva po 250. členu, oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu, jemanja 

podkupnine po 261. členu, dajanja podkupnine po 262. členu, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje 

po 263. členu, dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu, hudodelskega združevanja po 294. členu, 

nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 307. členu ter protipravnega ravnanja z 

jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 334. členu kazenskega zakonika; 

3) druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora osmih ali več let. 

151. člen 

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma 

organizira izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku tega člena, pri tem pa je mogoče 

utemeljeno sklepati, da se bo lahko v točno določenem prostoru pridobilo dokaze, katerih se z milejšimi ukrepi, 

vključno z ukrepi iz 149.a, 149.b in 150. člena tega zakona ne bi dalo zbrati oziroma bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo 

življenje ljudi, se lahko zoper to osebo izjemoma odredi prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju ali drugih 

tujih prostorih, z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje in po potrebi s tajnim vstopom v navedene prostore. 

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se lahko odredi v zvezi z vsemi kaznivimi dejanji iz 1. točke drugega 

odstavka prejšnjega člena, kaznivimi dejanji iz 2. točke istega odstavka, razen za kazniva dejanja ugrabitve po 134. 

členu, omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu, izsiljevanja po 213. 

členu, pranja denarja po prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 245. člena in tihotapstva po 250. členu kazenskega 
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zakonika, v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji iz 3. točke istega odstavka, za katera je v zakonu predpisana kazen 

zapora osmih ali več let pa le, če obenem obstaja resna nevarnost za življenje ljudi. 

 

155.a člen 

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila katerega izmed kaznivih dejanj 

iz četrtega odstavka 149.a člena tega zakona, oziroma če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena oseba vpletena 

v kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji iz četrtega odstavka 149.a člena tega zakona, pri tem pa je mogoče 

utemeljeno sklepati, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi bilo to povezano z nesorazmernimi 

težavami, se lahko zoper to osebo uporabi tajno delovanje. 

(2) Tajno delovanje se izvaja z vključitvijo tajnih delavcev in neprekinjenim ali ponavljajočim zbiranjem 

podatkov o osebi ter njeni kriminalni aktivnosti. Tajno delovanje pod vodstvom in nadzorom policije, s pomočjo 

prirejenih podatkov o osebi, prirejenih podatkov v zbirkah podatkov ter uporabo prirejenih dokumentov z namenom 

preprečitve, da bi bilo takšno zbiranje podatkov ali vključitev razkrita, izvaja eden ali več tajnih delavcev, za katere 

se lahko prirejena identiteta pripravi v skladu s pogoji, ki jih za to določa zakon, ki ureja policijo, tudi pred izdajo 

odredbe iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena. Tajni delavec je lahko policist, policijski delavec tuje države 

ali izjemoma, če izvedba tajnega delovanja drugače ni mogoča, druga oseba. Tajni delavec sme biti pod pogoji iz tega 

člena s prirejenimi dokumenti udeležen v pravnem prometu, pri zbiranju podatkov pa sme pod pogoji iz tega člena 

uporabiti tudi tehnične naprave za prenos in snemanje glasu, fotografiranje in video-snemanje. 

(3) Ukrep tajnega delovanje s pisno odredbo dovoli državni tožilec na pisni predlog policije, razen v 

primerih iz četrtega odstavka tega člena, ko je potrebna odredba preiskovalnega sodnika. Odredba lahko obsega tudi 

dovoljenje za izdelavo, pridobitev in uporabo prirejenih podatkov in dokumentov. 

(4) Ukrep tajnega delovanja, pri katerem bo tajni policijski delavec uporabil tehnične naprave za prenos 

in snemanje glasu, fotografiranje in video snemanje, se lahko odredi samo v zvezi s kaznivimi dejanji iz drugega 

odstavka 150. člena tega zakona. Ukrep s pisno odredbo odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega tožilca. 

(5) Predlog in odredba, ki postaneta sestavni del kazenskega spisa, morata vsebovati: 

1) podatke, ki omogočajo določljivost osebe, zoper katero se predlaga oziroma odreja ukrep; 

2) utemeljitev oziroma ugotovitev utemeljenih razlogov za sum; 

3) način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje in ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa; 

4) vrsto, namen in obseg uporabe posameznih prirejenih podatkov in dokumentov; 

5) v primeru, da bo tajni delavec udeležen tudi v pravnem prometu, dovoljen obseg tovrstne udeležbe; 

6) v primeru, da tajni delavec ni policist ali delavec policije tuje države, ampak druga oseba, utemeljitev, zakaj je 

potrebno uporabiti tako osebo; 

7) v primeru iz prejšnjega odstavka opredelitev vrste in načina uporabe tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu, 

fotografiranje in video snemanje; 

8) utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe posameznega ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov 

na drug način. 

(6) Izvajanje ukrepa lahko traja največ dva meseca, iz tehtnih razlogov pa se lahko njegovo trajanje s 

pisno odredbo podaljša vsakič za dva meseca, vendar skupno največ štiriindvajset mesecev, v primeru uporabe ukrepa 

za kazniva dejanja iz drugega odstavka 151. člena tega zakona pa skupno največ šestintrideset mesecev. 

(7) Glede prenehanja izvajanja tajnega delovanja, mesečnega poročanja policije in preverjanja daljšega 

trajanja s strani senata (šesti odstavek 25. člena) se smiselno uporabljajo določbe enajstega in dvanajstega odstavka 

149.a člena tega zakona. 

(8) Ukrepi iz tega člena se morajo izvrševati na način, na katerega se v najmanjši možni meri posega v 

pravice oseb, ki niso osumljenci. 

(9) Pri izvrševanju ukrepa tajni policijski delavec ne sme izzivati kriminalne dejavnosti. Glede izzivanja 

kriminalne dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 155. člena tega zakona. 

156. člen 

(1) Preiskovalni sodnik lahko na obrazložen predlog državnega tožilca odredi banki, hranilnici, plačilni 

instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja, da mu sporoči zaupne podatke in pošlje dokumentacijo o vlogah, 

depozitih, stanju in prometu na računih ali drugih poslih osumljenca, obdolženca in drugih oseb, za katere je mogoče 

utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca ali obdolženca, če bi ti podatki 

utegnili biti dokaz v kazenskem postopku ali če so potrebni zaradi zasega predmetov ali zavarovanja zahtevka za 

odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi. 
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(2) Banka, hranilnica, plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja mora zahtevane 

podatke in dokumentacijo iz prejšnjega odstavka posredovati preiskovalnemu sodniku brez odlašanja. 

(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena lahko preiskovalni sodnik na obrazložen predlog državnega 

tožilca odredi banki, hranilnici, plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja, da tekoče spremlja 

finančno poslovanje osumljenca, obdolženca in drugih oseb, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene 

v finančnih transakcijah ali poslih osumljenca ali obdolženca in da mu sproti sporoča zaupne podatke o transakcijah 

ali poslih, ki jih pri njih opravijo ali nameravajo opraviti navedene osebe. V odredbi preiskovalni sodnik določi rok, 

v katerem mu mora banka, hranilnica, plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja sporočati podatke. 

(4) Izvajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko traja največ tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko 

na predlog državnega tožilca njegovo trajanje podaljša do največ šest mesecev. 

(5) Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno oziroma da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero 

se storilec preganja po uradni dolžnosti in je za odkritje tega kaznivega dejanja ali storilca potrebno pridobiti podatke 

o imetniku ali pooblaščencu določenega plačilnega računa, hranilne vloge ali denarnega depozita, najemniku ali 

pooblaščencu sefa ter o času, v katerem so bili oziroma so v uporabi, lahko policija od banke, hranilnice, plačilne 

institucije ali družbe za izdajo elektronskega denarja zahteva, da ji na njeno pisno zahtevo, tudi brez privolitve 

posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, brez odlašanja sporoči te podatke. 

(6) Banka, hranilnica, plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja svoji stranki ali tretji 

osebi ne sme razkriti, da je ali da bo podatke in dokumentacijo poslala preiskovalnemu sodniku ali policiji (prejšnji 

odstavek). 

 

160.b člen  

(1) V zadevi, ki je predmet predkazenskega postopka, preiskave ali sodnega postopka v eni ali več državah, 

lahko policija pri izvajanju nalog in ukrepov v predkazenskem postopku in postopku preiskave, za katerih izvedbo je 

pristojna v skladu z določbami tega zakona, sodeluje s policijskimi delavci druge države na ozemlju ali izven ozemlja 

Republike Slovenije.  

(2) Pri izvajanju nalog in ukrepov iz prejšnjega odstavka usmerja policijo državni tožilec v skladu s 160.a 

členom tega zakona in lahko pri tem ter pri izvrševanju drugih pooblastil v skladu z določbami tega zakona sodeluje 

z državnimi tožilci druge države na ozemlju ali izven ozemlja Republike Slovenije (skupna preiskovalna skupina).  

(3) Naloge, ukrepi, usmerjanje in druga pooblastila iz prejšnjih odstavkov tega člena morajo biti izvedeni v 

skladu s sporazumom o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne skupine na ozemlju Republike Slovenije ali 

druge države, ki ga na podlagi Okvirnega sklepa Sveta, z dne 13. 6. 2002, o skupnih preiskovalnih skupinah (Uradni 

list EU, št. L 162/1 z dne 20. 6. 2002) ali obstoječe mednarodne pogodbe z državo, ki ni članica Evropske unije, po 

pridobitvi mnenja generalnega direktorja policije za vsak primer posebej sklene generalni državni tožilec ali po 

njegovem pooblastilu njegov namestnik z državnim tožilstvom, sodiščem, policijo ali drugim pristojnim organom 

druge države. Sporazum se sklene na pobudo generalnega državnega tožilca, vodje okrožnega državnega tožilstva ali 

vodje skupine državnih tožilcev za posebne zadeve ali na pobudo pristojnega organa druge države. 

(4) V sporazumu iz prejšnjega odstavka se določi, kateri organi sklepajo sporazum, v kateri zadevi bo 

delovala skupna preiskovalna skupina, namen delovanja skupine, državni tožilec iz Republike Slovenije, ki je njen 

vodja na ozemlju Republike Slovenije, ostali člani skupine ter trajanje delovanja skupine. O sklenjenem sporazumu 

mora generalni državni tožilec pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje.  

(5) Policijski delavci, državni tožilci ali drugi pristojni organi druge države izvršujejo naloge, ukrepe, 

usmerjanje oziroma druga pooblastila iz prvega in drugega odstavka tega člena na ozemlju Republike Slovenije samo 
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v okviru skupne preiskovalne skupine v skladu z določbami sporazuma o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne 

skupine iz tretjega odstavka tega člena.  

(6) Če tako določa sporazum o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne skupine iz tretjega odstavka 

tega člena, v skupni preiskovalni skupini lahko sodelujejo tudi predstavniki pristojnih organov Evropske unije, kot na 

primer EUROPOL, EUROJUST in OLAF. Predstavniki pristojnih organov Evropske unije izvršujejo svoja pooblastila 

na ozemlju Republike Slovenije samo v okviru skupne preiskovalne skupine v skladu z določbami sporazuma iz 

tretjega odstavka tega člena.  

(7) Organizacijske enote policije in državna tožilstva v Republiki Sloveniji so dolžni nuditi skupni 

preiskovalni skupini vso potrebno pomoč.  

(8) Ob zaključku dela skupne preiskovalne skupine njen vodja pisno poroča vsem njenim članom in 

generalnemu državnemu tožilcu.  

(Opomba: prenehanje uporabe določb 160.b člena za področje mednarodnega sodelovanja z državami članicami EU) 

161. člen 

(1) 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 (njegova nevarnost je neznatna zaradi narave ali teže dejanja ali zaradi tega, ker so škodljive posledice 

neznatne ali jih ni ali zaradi drugih okoliščin, v katerih je bilo storjeno in zaradi nizke stopnje storilčeve krivde ali 

zaradi njegovih osebnih okoliščin) ter posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon. O tem, da je zavrgel ovadbo, 

in o razlogih za to obvesti državni tožilec v osmih dneh oškodovanca (60. člen), če je ovadbo podal državni organ, pa 

tudi njega. 

(2) Če državni tožilec iz same ovadbe ne more presoditi, ali so navedbe v njej verjetne, ali če podatki v 

ovadbi ne dajejo dovolj podlage, da bi lahko odločil, ali naj zahteva preiskavo, ali če je do njega prišel le glas o 

kaznivem dejanju, zlasti pa, če je storilec neznan, lahko zahteva od policije, če tega ne more storiti sam ali po drugih 

organih, naj v roku, ki ga on določi, zbere potrebna obvestila in stori druge ukrepe, da se odkrijeta kaznivo dejanje in 

storilec (148. in 149. člen). Državni tožilec sme ob vsakem času zahtevati od policije, da ga obvesti, kaj je ukrenila; 

ta mu je dolžna brez odlašanja odgovoriti. 

(3) Državni tožilec sme zahtevati potrebne podatke od državnih organov, podjetij in drugih pravnih oseb, 

lahko pa v ta namen povabi tudi tistega, ki je vložil kazensko ovadbo. 

(4) Državni tožilec zavrže ovadbo, če so tudi po opravljenih dejanjih iz drugega in tretjega odstavka tega 

člena podane kakšne okoliščine iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Državni tožilec in drugi državni organi, podjetja in druge pravne osebe, morajo pri zbiranju obvestil 

oziroma dajanju podatkov ravnati obzirno in paziti, da ne škodujejo časti in dobremu imenu tistega, na katerega se 

podatki nanašajo. 

161.a člen 

(1) Državni tožilec sme ovadbo ali obtožni predlog za kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna 

kazen ali zapor do treh let in za kazniva dejanja iz drugega odstavka tega člena, odstopiti v postopek poravnavanja. 

Pri tem upošteva vrsto in naravo dejanja, okoliščine, v katerih je bilo storjeno, osebnost storilca, njegovo 

predkaznovanost za istovrstna ali druga kazniva dejanja, kot tudi stopnjo njegove kazenske odgovornosti. 

(2) Zaradi posebnih okoliščin je dopustno poravnavanje tudi za kazniva dejanja hude telesne poškodbe 

po prvem odstavku 123. člena, posebno hude telesne poškodbe po četrtem odstavku 124. člena, velike tatvine po 1. 

točki prvega odstavka 205. člena, zatajitve po četrtem odstavku 208. člena in poškodovanja tuje stvari po drugem 

odstavku 220. člena Kazenskega zakonika; če je ovadba podana zoper mladoletnika, pa tudi za druga kazniva dejanja, 

za katera je v Kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora do petih let. 

(3) Poravnavanje vodi poravnalec, ki je zadevo dolžan prevzeti v postopek. Poravnavanje se sme izvajati 

le s pristankom osumljenca in oškodovanca. Poravnalec je pri svojem delu neodvisen. Poravnalec si mora prizadevati, 

da je vsebina sporazuma v sorazmerju s težo in posledicami dejanj. 
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(4) Če se vsebina sporazuma nanaša na opravljanje splošno koristnega dela, izvajanje sporazuma 

pripravijo in vodijo centri za socialno delo ob sodelovanju poravnalca, ki je vodil poravnavanje, in državnega tožilca. 

(5) Ko prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, državni tožilec ovadbo zavrže. Poravnalec je državnega 

tožilca dolžan obvestiti tudi o neuspelem poravnavanju ter razlogih za to. Rok za izpolnitev sporazuma ne sme biti 

daljši od treh mesecev. 

(6) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in 

četrtega odstavka 60. člena tega zakona, o čemer ga mora poravnavalec poučiti pred podpisom sporazuma. 

(7) (prenehal veljati) 

162. člen 

(1) Državni tožilec sme s soglasjem oškodovanca odložiti kazenski pregon za kaznivo dejanje, za katero 

je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let in za kazniva dejanja iz drugega odstavka tega člena, če je osumljenec 

pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo 

škodljive posledice kaznivega dejanja. Te naloge so lahko: 

1) odprava ali poravnava škode; 

2) plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali v dobrodelne namene ali v sklad za povračilo škode žrtvam 

kaznivih dejanj; 

3) oprava kakšnega splošno koristnega dela; 

4) poravnava preživninske obveznosti; 

5) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu; 

6) obiskovanje ustrezne psihološke ali druge posvetovalnice; 

7) upoštevanje prepovedi približevanja žrtvi, kakšni drugi osebi ali dostopa na posamezne kraje. 

(2) Zaradi posebnih okoliščin je dopustno odložiti kazenski pregon tudi za kazniva dejanja omogočanja 

uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po prvem odstavku 187. člena, nasilja v družini 

po prvem in drugem odstavku 191. člena, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po drugem odstavku 

192. člena, velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 205. člena, zatajitve po četrtem odstavku 208. člena, izsiljevanja 

po prvem in drugem odstavku 213. člena, poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena, poškodovanja tuje stvari 

po drugem odstavku 220. člena in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva po drugem odstavku 246. člena 

Kazenskega zakonika; če je ovadba podana zoper mladoletnika pa tudi za druga kazniva dejanja, za katera je v 

Kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora do petih let. 

(3) Če državni tožilec določi nalogo odprave škode iz 1. točke ali nalogo iz 3. točke prvega odstavka tega 

člena, izvajanje dela pripravijo in vodijo centri za socialno delo ob sodelovanju državnega tožilca. 

(4) Če osumljenec v roku, ki ga določi državni tožilec, izpolni nalogo in povrne stroške v skladu s sedmim 

odstavkom tega člena, se ovadba zavrže. 

(5) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka, oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in 

četrtega odstavka 60. člena tega zakona. O izgubi teh pravic mora državni tožilec poučiti oškodovanca, preden da ta 

soglasje po prvem odstavku tega člena. 

(6) S splošnimi navodili, ki jih izda generalni državni tožilec, se določijo način in roki izvršitve nalog iz 

prvega odstavka tega člena, nadzor nad izvajanjem ter podrobneje opredelijo posebne okoliščine iz drugega odstavka 

tega člena, ki vplivajo na odločitev državnega tožilca o odložitvi kazenskega pregona. 

(7) Osumljenec in oškodovanec nosita vsak svoje stroške postopka odloženega pregona, razen, če se 

dogovorita, da bo osumljenec oškodovancu povrnil njegove stroške. Stroški izvrševanja nalog iz prvega odstavka tega 

člena niso stroški kazenskega postopka. 

XVII. poglavje 

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV OBDOLŽENČEVE NAVZOČNOSTI, ZA ODPRAVO PONOVITVENE 

NEVARNOSTI IN ZA USPEŠNO IZVEDBO KAZENSKEGA POSTOPKA 

1. Skupna določba 

192. člen 

(1) Ukrepi, ki se lahko uporabijo za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za odpravo ponovitvene 

nevarnosti in za uspešno izvedbo kazenskega postopka, so: vabilo, privedba, obljuba obdolženca, da ne bo zapustil 

prebivališča, prepoved približanja določenemu kraju ali osebi, javljanje na policijski postaji, varščina, hišni pripor in 

pripor. 

(2) Pri odločanju o tem, kateri od ukrepov iz prejšnjega odstavka naj se uporabi, mora sodišče upoštevati 

pogoje, ki so določeni za posamezne ukrepe. Pri izbiri ukrepa mora tudi upoštevati, da ne uporabi strožjega ukrepa, 

če se da isti namen doseči z milejšim. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2713
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(3) Ti ukrepi se odpravijo tudi po uradni dolžnosti, če prenehajo razlogi, ki so jih narekovali oziroma se 

nadomestijo z drugim, milejšim ukrepom, če se za to pokažejo pogoji. 

2. Vabilo 

193. člen 

(1) Navzočnost obdolženca pri dejanjih v kazenskem postopku se zagotovi z vabilom. Vabilo pošlje 

obdolžencu sodišče. 

(2) Obdolženec se povabi z zaprtim pisnim vabilom, ki obsega: naslov sodišča, ki vabi, ime in priimek 

obdolženca; označbo kaznivega dejanja, ki ga je obdolžen, kraj, kamor naj pride, dan in uro, kdaj naj pride; navedbo, 

da se vabi kot obdolženec; opozorilo, da bo prisilno priveden, če ne pride; uradni pečat in ime in priimek sodnika, ki 

vabi. 

(3) Ko je obdolženec prvič vabljen, ga je treba v vabilu poučiti, da ima pravico vzeti si zagovornika in da 

je zagovornik lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. 

(4) Obdolženec mora takoj sporočiti sodišču spremembo naslova, kot tudi namen, da spremeni 

prebivališče. O tem je treba obdolženca poučiti pri prvem zaslišanju oziroma pri vročitvi obtožnice brez preiskave 

(šesti odstavek 170. člena), obtožnega predloga ali zasebne tožbe; pri tem ga je treba opozoriti na posledice, določene 

s tem zakonom. 

(5) Če obdolženec zaradi bolezni ali kakšne druge nepremagljive ovire na vabilo ne more priti, se zasliši 

tam, kjer je, ali se mu preskrbi prevoz do sodnega poslopja ali drugega kraja, kjer se opravlja dejanje. 

3. Privedba 

194. člen 

(1) Privedbo obdolženca lahko odredi sodišče, če je izdan sklep o priporu ali če v redu povabljeni 

obdolženec ne pride, pa svojega izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče v redu vročiti vabila ali sodbe, s 

katero je bila obdolžencu izrečena zaporna kazen, iz okoliščin pa je očitno, da se obdolženec vročitvi izmika po tem, 

ko vsi drugi načini vročanja niso bili uspešni. 

(2) Odredbo za privedbo izvrši policija. 

(3) Privedba se odredi pisno. Odredba mora obsegati: ime in priimek obdolženca, ki naj se privede, 

označbo kaznivega dejanja, katerega je obdolžen, z navedbo določbe kazenskega zakona ter razlog, zakaj se odreja 

privedba, uradni pečat in podpis sodnika, ki odreja privedbo. 

(4) Tisti, ki mu je naložena izvršitev odredbe, izroči odredbo obdolžencu in ga povabi, naj gre z njim. Če 

obdolženec to odkloni, ga privede s silo. 

(5) Zoper vojaške osebe, pripadnike policije ali straže zavoda, v katerem so osebe, ki jim je vzeta prostost, 

se odredi privedba prek njihovega poveljstva oziroma predstojnika. 

4. Obljuba obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča 

195. člen 

(1) Če se je bati, da se bo obdolženec med postopkom skril ali odšel neznano kam ali v tujino, sme sodišče 

zahtevati od njega zavezo, da se ne bo skrival oziroma da ne bo brez dovoljenja sodišča zapustil svojega prebivališča 

oziroma bivališča. Če je obdolženec v postopku zaradi kaznivega dejanja, storjenega v tujini, in obstaja nevarnost, da 

bo v tujini ponovil kaznivo dejanje, pa se sme od njega zahtevati zaveza, da brez dovoljenja sodišča ne bo odšel v 

tujino. Dana obljuba se vpiše v zapisnik. 

(2) Obdolžencu se sme, ob dani obljubi iz prejšnjega odstavka, začasno vzeti potna listina oziroma 

prepovedati uporaba druge listine za prehod meje. Pritožba zoper sklep o odvzemu potne listine oziroma o prepovedi 

uporabe druge listine za prehod meje ne zadrži njegove izvršitve. 

(3) Ko se obdolženec tako zaveže, ga je treba opozoriti, da se zoper njega lahko odredi pripor, če bi 

prekršil to zavezo. 

4.a Prepoved približanja določenemu kraju ali osebi 

195.a člen 

(1) Če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona, vendar je nevarnost, 

da bo obdolženec uničil sledove kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence ali prikrivalce ali ponovil kaznivo 

dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč odvrniti s prepovedjo 

približanja obdolženca določenemu kraju ali osebi, uporabi sodišče ta ukrep. 

(2) Sodišče določi primerno razdaljo - oddaljenost od določenega kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec 

spoštovati in je namerno ne sme prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej 

posledici je obdolženca predhodno vselej treba obvestiti. 
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(3) Če razdaljo - oddaljenost, ki jo mora spoštovati obdolženec, namerno krši z ukrepom varovana oseba, 

jo lahko sodišče vsakokrat kaznuje z denarno kaznijo iz 78. člena tega zakona. 

(4) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; obrazložitev mora vsebovati 

utemeljitev suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in uporabe tega 

ukrepa. 

4.b Javljanje na policijski postaji 

195.b člen 

(1) Če obstaja bojazen, da se bo obdolženec med postopkom skril ali odšel neznano kam ali v tujino, 

lahko sodišče odloči, da se mora vsakodnevno ali občasno, ob določenih urah javljati na policijski postaji, na območju 

katere stalno ali začasno prebiva ali se nahaja v trenutku odločanja o uporabi ukrepov za zagotovitev njegove 

navzočnosti. Sklep se vroči obdolžencu in pošlje pristojni policijski postaji. 

(2) Če se obdolženec ne javlja na policijski postaji, tako kot je določeno v sklepu, mora policija to 

nemudoma sporočiti sodišču; sodišče lahko zoper obdolženca v primeru namerne prekršitve obveznosti odredi pripor. 

O tej posledici je obdolženca predhodno vselej potrebno opozoriti. 

(3) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; obrazložitev mora vsebovati 

utemeljitev suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in uporabe tega 

ukrepa. 

(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve, časa trajanja, podaljšanja in odprave ukrepov 

iz prejšnjega in tega člena smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu. 

(5) O podaljšanju ukrepov iz prejšnjega in tega člena pred vložitvijo obtožnice odloča po uradni dolžnosti 

ali na predlog državnega tožilca vselej preiskovalni sodnik. 

5. Varščina 

196. člen 

(1) Če bi bilo treba obdolženca pripreti ali če je že v priporu samo zaradi tega, ker se je bati, da bo 

pobegnil, se lahko pusti na prostosti oziroma izpusti, če da on osebno ali kdo drug zanj varščino, da do konca 

kazenskega postopka ne bo pobegnil, sam obdolženec pa obljubi, da se ne bo skrival in da brez dovoljenja ne bo 

zapustil svojega prebivališča. 

(2) Ob izpolnjenih pogojih za odreditev pripora samo iz razloga ponovitvene nevarnosti (3. točka prvega 

odstavka 201. člena) se, razen v primeru, ko gre za kazniva dejanja iz XIV., XV., XIX., XX., XXI., XXVII., XXVIII., 

XXIX., XXX., XXXIII. in XXXIV. poglavja kazenskega zakonika, za katera je predpisana kazen pet ali več let zapora, 

obdolženca ob dani varščini in obljubi, da kaznivih dejanj ne bo ponavljal, da poskušanega kaznivega dejanja ne bo 

dokončal oziroma da ne bo storil kaznivega dejanja, s katerim je grozil, lahko pusti na prostosti oziroma izpusti, če je 

že v priporu. 

197. člen 

(1) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določi glede na težo kaznivega dejanja, osebne in 

družinske razmere obdolženca ter glede na gmotne razmere tistega, ki jo daje. 

(2) Varščina se lahko da v gotovini, v vrednostnih papirjih, v dragocenostih ali v drugih premičnih stvareh 

večje vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti in hraniti, v hipoteki za znesek varščine na nepremičnini tistega, ki varščino 

daje, ali pa v osebni zavezi ene ali več oseb, da bodo plačale določeni znesek, če obdolženec pobegne. 

(3) Če obdolženec pobegne, se s sklepom določi, da vrednost, ki je bila dana kot varščina, pripade 

proračunu. 

(4) Če obdolženec ponovi kaznivo dejanje, dokonča poskušeno kaznivo dejanje ali stori kaznivo dejanje, 

s katerim je grozil, se lahko pripre. Z dano varščino se ravna po prejšnjem odstavku. 

198. člen 

(1) Kljub dani varščini se obdolženec lahko pripre, če v redu povabljen ne pride in svojega izostanka ne 

opraviči, če se pripravlja na beg ali če se pokaže potem, ko je bil puščen v prostosti, zoper njega kakšen drug zakonski 

razlog za pripor. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka varščina preneha. Položeni denarni znesek, dragocenosti, vrednostni 

papirji ali druge premične stvari se vrnejo, hipoteka pa izbriše. Enako se ravna tudi, če se kazenski postopek 

pravnomočno konča s sklepom o ustavitvi ali zavrženjem obtožnice ali s sodbo. 

(3) V primeru, ko je bila varščina dana na podlagi drugega odstavka 196. člena tega zakona, preneha, ko 

je kazenski postopek pravnomočno končan. Z varščino se ravna enako kot v prejšnjem odstavku. 

(4) Če se s sodbo izreče kazen zapora, preneha varščina šele, ko obsojenec nastopi kazen. 

199. člen 
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(1) Sklep o varščini izda med preiskavo preiskovalni sodnik, po vložitvi obtožnice pa senat. 

(2) Sklep, s katerim se določa varščina, in sklep, s katerim varščina preneha, se izda po zaslišanju tožilca. 

5.a Hišni pripor 

199.a člen 

(1) Če obstajajo razlogi iz 1. do 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona, vendar odreditev pripora 

ni neogibno potrebna za varnost ljudi ali potek kazenskega postopka, lahko sodišče zoper obdolženca odredi hišni 

pripor. Sklep o odreditvi, podaljšanju ali odpravi hišnega pripora se vselej pošlje tudi policijski postaji, na območju 

katere se izvaja ukrep. 

(2) S sklepom o odreditvi hišnega pripora sodišče določi, da se obdolženec ne sme oddaljiti iz poslopja, 

v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo. Obdolžencu, zoper katerega 

je odrejen hišni pripor, lahko sodišče omeji ali prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma ga ne 

oskrbujejo. 

(3) Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, sme sodišče izjemoma dovoliti, da se za določen 

čas oddalji iz prostorov, kjer se izvaja hišni pripor, kadar je to neizogibno potrebno, da si zagotovi najnujnejše 

življenjske potrebščine, ali za opravljanje dela. O tem sodišče obvesti policijsko postajo, na območju, katere se izvaja 

ukrep. 

(4) V primeru, da se obdolženec brez dovoljenja sodišča oddalji iz poslopja, v katerem stalno ali začasno 

prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo ali pa to stori izven dovoljenega časa, lahko sodišče zoper 

njega odredi pripor. O tej posledici je potrebno obdolženca vselej predhodno opozoriti. 

(5) Sodišče nadzoruje izvajanje ukrepa hišnega pripora samo ali preko policije. Policija sme vsak čas, 

tudi brez zahteve sodišča preverjati izvajanje ukrepa hišnega pripora, o morebitnih kršitvah ukrepa pa brez odlašanja 

obvestiti sodišče. Policija osebne in druge podatke obdolženca vnese v ustrezno evidenco po določbah zakona, ki ureja 

policijo. 

(6) Če policija obdolženca brez dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena zaloti zunaj kraja, določenega 

v sklepu, mu vzame prostost in ga brez odlašanja privede k preiskovalnemu sodniku. O odvzemu prostosti mora 

policija takoj obvestiti državnega tožilca. Ob privedbi policist sporoči preiskovalnemu sodniku, zakaj in kdaj je bila 

obdolženemu odvzeta prostost. Preiskovalni sodnik mora obdolženca brez odlašanja, najpozneje pa v štiriindvajsetih 

urah, odkar mu je bil pripeljan, zaslišati o okoliščinah kršitve ukrepa in odločiti, ali bo zoper obdolženca v skladu s 

četrtim odstavkom tega člena odredil pripor. Pri zaslišanju sta lahko navzoča državni tožilec in zagovornik. Če je že 

vložen obtožni akt, preiskovalni sodnik po zaslišanju obdolženca pošlje zadevo senatu okrožnega sodišča (šesti 

odstavek 25. člena) oziroma sodniku posamezniku pri okrajnem sodišču, ki mora najpozneje v oseminštiridesetih urah 

odločiti, ali bo zoper obdolženca v skladu s četrtim odstavkom tega člena odredil pripor. Do odločitve o priporu 

preiskovalni sodnik s sklepom odredi pridržanje, za katerega se smiselno uporabljajo določbe četrtega in petega 

odstavka 203. člena tega zakona. Če se zoper obdolženca, ki nima zagovornika, odredi pripor, se mu postavi 

zagovornik po uradni dolžnosti. Sklep o postavitvi zagovornika se vroči zagovorniku skupaj s sklepom o priporu. 

(7) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve, časa trajanja, podaljšanja in odprave hišnega 

pripora, kot tudi glede vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen, smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu. 

(8) O podaljšanju hišnega pripora pred vložitvijo obtožnice odloča na obrazložen predlog preiskovalnega 

sodnika ali državnega tožilca vselej senat (šesti odstavek 25. člena). S predlogom mora biti seznanjen obdolženec, če 

ima zagovornika, pa tudi ta, v roku iz drugega odstavka 205. člena tega zakona. 

6. Pripor 

200. člen 

(1) Pripor se sme odrediti samo ob pogojih, ki so določeni v tem zakonu. 

(2) Pripor sme trajati najkrajši potrebni čas. Dolžnost vseh organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku, 

in organov, ki jim dajejo pravno pomoč je, da postopajo posebno hitro, če je obdolženec v priporu. 

(3) Pripor se v kateremkoli času med postopkom odpravi, brž ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil 

odrejen. 

(4) Zoper sklep o odreditvi, podaljšanju ali odpravi pripora je treba pritožbo podati v treh dneh od dne, 

ko je bil sklep vročen, razen če določbe tega zakona o priporu ne določajo drugače. 

201. člen 

(1) Če je podan utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, se sme pripor zoper njo 

odrediti: 

1) če se skriva, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali če so druge okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi 

pobegnila; 
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2) če je upravičena bojazen, da bo uničila sledove kaznivega dejanja, ali če posebne okoliščine kažejo, da bo ovirala 

potek kazenskega postopka s tem, da bo vplivala na priče, udeležence ali prikrivalce; 

3) če teža, način storitve ali okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno in njene osebne lastnosti, prejšnje 

življenje, okolje in razmere v katerih živi ali kakšne druge posebne okoliščine kažejo na nevarnost, da bo 

ponovila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim grozi. 

(2) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka traja pripor, ki je bil odrejen samo zato, ker ni bilo mogoče 

ugotoviti istovetnosti osebe, toliko časa, dokler istovetnost ni ugotovljena. V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka 

se pripor odpravi, brž ko so zagotovljeni dokazi, zaradi katerih je bil odrejen. 

(3) Kot posebne okoliščine iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti obdolženčeve 

kršitve ukrepov iz 195., 195.a, 195.b, 196. in 199.a člena tega zakona. 

XXVIII. poglavje 

POSTOPEK ZA UPORABO VARNOSTNIH UKREPOV, ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, 

PODKUPNIN TER DENARJA ALI PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA IN ZA PREKLIC POGOJNE 

OBSODBE 

491. člen 

(1) Če je obdolženec storil kaznivo dejanje v neprištevnem stanju, predlaga državni tožilec sodišču, naj 

izreče obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo takega storilca v zdravstvenem zavodu oziroma obvezno 

psihiatrično zdravljenje storilca na prostosti, če so za tak varnostni ukrep podani pogoji, ki so določeni v kazenskem 

zakoniku. 

(2) Obdolženec, zoper katerega je odrejen pripor, se med postopkom za uporabo varnostnega ukrepa 

namesti v ustrezen zdravstveni zavod. Glede trajanja, preizkušanja in odpravljanja namestitve obdolženca v tem 

zavodu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu. 

(3) Ko je podan predlog iz prvega odstavka tega člena, mora obdolženec imeti zagovornika. 

(4) Obdolženec ima pravico zoper predlog iz prvega odstavka tega člena podati ugovor. O ugovoru odloča 

senat okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena) s smiselno uporabo določb tega zakona o ugovoru zoper obtožnico. 

Enako velja za postopek iz pristojnosti okrajnega sodišča. 

(5) Če s tem zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, ni drugače določeno, se glede zavoda, v 

katerem se izvršuje namestitev oseb iz drugega odstavka tega člena, njihovega zdravljenja, spremljanja, zasledovanja, 

nadziranja, vzdrževanja reda in discipline, uporabe prisilnih sredstev, osebne preiskave in preiskave bivalnih prostorov 

in drugih posebnosti izvrševanja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrševanje varnostnih ukrepov 

psihiatričnega zdravljenja in varstva in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(6) V postopku za uporabo varnostnega ukrepa mora sodišče postopati posebej hitro. 

492. člen 

(1) O varnostnem ukrepu obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ali 

obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti odloči po glavni obravnavi sodišče, ki je pristojno za sojenje na prvi 

stopnji. 

(2) Poleg oseb, ki morajo biti povabljene na glavno obravnavo, se povabijo kot izvedenci tudi zdravniki 

psihiatri iz zdravstvenega zavoda, kateremu je bilo zaupano izvedenstvo glede obdolženčeve prištevnosti. Obdolženec 

se povabi, če je njegovo stanje tako, da je lahko navzoč pri glavni obravnavi. Če obdolženca ni mogoče zaslišati ali 

njegov zagovor ni razumljiv, se šteje, da predlogu za izrek varnostnega ukrepa nasprotuje. O glavni obravnavi je treba 

obvestiti obdolženčevega zakonca in njegove starše oziroma skrbnika, glede na okoliščine pa tudi druge bližnje 

sorodnike. 

(3) Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovi, da je obdolženec storil določeno kaznivo dejanje 

in da je bil ob storitvi kaznivega dejanja neprišteven, odloči po zaslišanju povabljenih na podlagi izvida in mnenja 

izvedencev, ali naj mu izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu 

oziroma obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti. Pri odločanju o tem, katerega teh varnostnih ukrepov naj 

izreče, sodišče ni vezano na predlog državnega tožilca. 

(4) Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovi, da so podani razlogi, zaradi katerih se po tem 

zakonu obtožba zavrne ali obtoženca oprosti obtožbe, pa ne gre za primer iz šestega odstavka tega člena, kazenski 

postopek s sklepom ustavi. 

(5) Zoper sklep sodišča se smejo v osmih dneh po njegovem prejemu pritožiti vsi tisti, ki imajo pravico 

do pritožbe zoper sodbo (367. člen), razen oškodovanca. V korist obdolženca se smejo pritožiti tudi proti njegovi volji. 

(6) Če državni tožilec na glavni obravnavi umakne predlog za izrek varnostnega ukrepa ali če sodišče 

ugotovi, da obdolženec v času storitve kaznivega dejanja ni bil neprišteven, zavrže predlog za uporabo varnostnega 
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ukrepa. V tem primeru sme državni tožilec v petnajstih dneh po pravnomočnosti sklepa o zavrženju predloga, zaradi 

istega kaznivega dejanja vložiti obtožnico oziroma obtožni predlog. 

493. člen 

(1) Varnostni ukrepi iz prvega odstavka 491. člena tega zakona se smejo izreči tudi, kadar državni tožilec 

na glavni obravnavi spremeni vloženo obtožnico oziroma obtožni predlog tako, da predlaga, naj se izrečejo omenjeni 

ukrepi. 

(2) Če je zoper predlog vložen ugovor ali če je to potrebno za pripravo obrambe ali za izvedbo dokazov, 

se glavna obravnava preloži do odločitve o ugovoru oziroma za potreben čas. 

494. člen 

Kadar izreče sodišče kazen osebi, ki je storila kaznivo dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, 

izreče z isto sodbo tudi varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, če 

ugotovi, da so za to podani pogoji po kazenskem zakoniku. 

495. člen 

(1) Pravnomočna odločba, s katero je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in 

varstva v zdravstvenem zavodu oziroma obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti (492. in 494. člen), se pošlje 

sodišču, ki je pristojno odločiti o odvzemu poslovne sposobnosti. Odločba se sporoči tudi organu socialnega varstva. 

(2) Sodišče najmanj tri mesece pred iztekom trajanja varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega 

zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu oziroma obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti o 

predvidenem izteku obvesti organ socialnega varstva in najbližje osebe po zakonu, ki ureja duševno zdravje, če glede 

na prejeta poročila o izvrševanju ukrepa ugotovi, da je to potrebno zaradi nadaljevanja zdravljenja obsojenca. 

496. člen 

(1) Sodišče, ki je na prvi stopnji izreklo storilcu varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in 

varstva v zdravstvenem zavodu ali obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, sprejema vse ponovne odločitve 

glede trajanja in spreminjanja tega ukrepa iz kazenskega zakonika po uradni dolžnosti ali na predlog storilca ali 

zdravstvenega zavoda ter na podlagi mnenja zdravnikov. 

(2) Odločitve iz prejšnjega odstavka sprejme sodišče na seji senata (šesti odstavek 25. člena). O seji se 

obvestita državni tožilec in zagovornik. Pred odločitvijo sodišče zasliši storilca, če je to potrebno in če njegovo stanje 

to dopušča. 

(3) V postopku ponovnega odločanja glede trajanja ali spreminjanja varnostnega ukrepa iz prvega 

odstavka tega člena mora imeti storilec zagovornika. 

(4) Če sodišče odredi odpust neprištevnega storilca zaradi poteka roka iz kazenskega zakonika, obvesti o 

tem sodišče, ki je pristojno odločati o pridržanju oseb v psihiatričnem zdravstvenem zavodu. 

(5) Za pritožbo zoper sklepe izdane po določbah tega člena, se smiselno uporabljajo določbe petega 

odstavka 492. člena tega zakona. 

497. člen 

 Če je bilo pri izreku pogojne obsodbe obdolžencu naloženo zdravljenje na prostosti, ta pa se ni začel 

zdraviti ali je zdravljenje samovoljno opustil, sme sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog zavoda, v katerem se je 

zdravil ali bi se moral zdraviti, in po zaslišanju obdolženca ter državnega tožilca, če je tekel postopek na njegovo 

zahtevo, preklicati pogojno obsodbo. 

498. člen 

(1) Predmeti, ki se po kazenskem zakonu smejo ali morajo vzeti, se vzamejo tudi tedaj, kadar se kazenski 

postopek ne konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, če je nevarno da bi bili uporabljeni za kaznivo 

dejanje ali če to zahtevajo koristi splošne varnosti ali razlogi morale. 

(2) Poseben sklep o tem izda organ, pred katerim je tekel postopek takrat, ko je bil postopek končan 

oziroma ustavljen. 

(3) Sklep o odvzemu predmetov iz prvega odstavka tega člena izda sodišče tudi, če v sodbi, s katero je 

bil obtoženec spoznan za krivega, manjka taka odločba. 

(4) Overjen prepis odločbe o odvzemu predmetov se vroči lastniku predmetov, če je ta znan. 

(5) Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena ima lastnik predmetov pravico pritožbe, če 

misli, da za odvzem predmetov ni zakonske podlage. Če sklepa iz drugega odstavka tega člena ni izdalo sodišče, 

odloči o pritožbi senat (šesti odstavek 25. člena) sodišča, ki bi bilo pristojno za sojenje na prvi stopnji. 

498.a člen 
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(1) Razen v primerih, ko se kazenski postopek konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, 

se denar ali premoženje nezakonitega izvora iz 245. člena kazenskega zakonika in protipravno dana ali sprejeta 

podkupnina iz 151., 157., 241., 242., 261., 262., 263. in 264. člena kazenskega zakonika, vzamejo tudi: 

1) če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivega dejanja iz 245. člena kazenskega zakonika, ki kažejo na to, da denar 

ali premoženje iz navedenega člena izvira iz kaznivih dejanj, oziroma 

2) če so dokazani tisti zakonski znaki kaznivih dejanj iz 151., 157., 241., 242., 261., 262., 263. in 264. člena kazenskega 

zakonika, ki kažejo na to, da je bila dana ali sprejeta nagrada, darilo, podkupnina ali kakšna druga premoženjska 

korist. 

(2) Poseben sklep o tem izda senat (šesti odstavek 25. člena) na obrazložen predlog državnega tožilca; 

pred tem pa mora preiskovalni sodnik na zahtevo senata zbrati podatke in raziskati vse okoliščine, ki so pomembne 

za ugotovitev nezakonitega izvora denarja ali premoženja oziroma protipravno dane ali sprejete podkupnine. 

(3) Overjen prepis sklepa iz prejšnjega odstavka se vroči lastniku odvzetega denarja ali premoženja 

oziroma podkupnine, če je ta znan. Če lastnik ni znan, se sklep pritrdi na sodno desko in se po preteku osmih dni šteje, 

da je bila opravljena vročitev tudi neznanemu lastniku. 

(4) Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena ima lastnik odvzetega denarja ali premoženja oziroma 

podkupnine pravico do pritožbe, če meni, da za odvzem ni zakonske podlage. 

499. člen 

(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, se ugotavlja v 

kazenskem postopku po uradni dolžnosti. 

(2) Sodišče in drugi organi, pred katerimi teče kazenski postopek, morajo med postopkom zbirati dokaze 

in raziskovati okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi. 

(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahtevek, naj se mu vrnejo stvari, ki so bile 

pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma znesek, ki ustreza njihovi vrednosti, se ugotavlja premoženjska korist samo 

v tistem delu, ki ni zajet s premoženjskopravnim zahtevkom. 

500. člen 

(1) Kadar pride v poštev odvzem premoženjske koristi drugemu prejemniku koristi (75., 77., 77.a in 77.b 

člen kazenskega zakonika), ga je treba povabiti zaradi zaslišanja v predhodnem postopku in na glavni obravnavi. Za 

pravno osebo se povabi njen zastopnik. V vabilu ga je treba opozoriti, da bo postopek izveden tudi brez njegove 

navzočnosti. 

(2) Zastopnik pravne osebe se zasliši na glavi obravnavi za obdolžencem. Enako se ravna tudi glede 

drugega prejemnika koristi, če ni bil povabljen kot priča. 

(3) Prejemnik koristi ter zastopnik pravne osebe imata v zvezi z ugotavljanjem premoženjske koristi 

pravico predlagati dokaze in z dovoljenjem predsednika senata postavljati vprašanja obdolžencu, pričam in 

izvedencem. 

(4) Izključitev javnosti glavne obravnave ne velja za prejemnika koristi in zastopnika pravne osebe. 

(5) Če sodišče šele med glavno obravnavo ugotovi, da pride v poštev odvzem premoženjske koristi, 

prekine glavno obravnavo in povabi prejemnika koristi oziroma zastopnika pravne osebe. 

501. člen 

Sodišče odmeri znesek premoženjske koristi po prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje zvezano 

z nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek preveč zavlekel. 

502. člen 

(1) Kadar prihaja v kazenskem postopku v poštev odvzem premoženjske koristi, obstaja pa nevarnost, da 

bi obdolženec, sam ali preko drugih oseb, to korist uporabil za nadaljnjo kriminalno dejavnost ali da bi jo skril, odtujil, 

uničil ali kako drugače z njo razpolagal, tako, da bi onemogočil ali precej otežil njen odvzem po končanem kazenskem 

postopku, odredi sodišče na predlog državnega tožilca začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi. 

(2) Takšno zavarovanje lahko sodišče odredi tudi v predkazenskem postopku, če so podani utemeljeni 

razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, s katerim ali zaradi katerega je bila pridobljena premoženjska 

korist, ali da je bila taka korist pridobljena za drugega ali nanj prenesena. 

(3) Zavarovanje iz prejšnjih odstavkov se lahko odredi zoper obdolženca oziroma osumljenca, zoper 

prejemnika premoženjske koristi ali zoper druge osebe, na katere je bila prenesena, če se jim lahko odvzame po 

določbah Kazenskega zakonika. 

502.a člen 
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(1) Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi se odredi s sklepom, ki ga izda v 

predkazenskem postopku in med preiskavo preiskovalni sodnik. Po vložitvi obtožnice izda sklep zunaj glavne 

obravnave predsednik senata, na glavni obravnavi pa senat. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči državnemu tožilcu, osumljencu oziroma obdolžencu in osebi, 

zoper katero je začasno zavarovanje odrejeno (udeleženci). Sklep se pošlje pristojnemu organu oziroma osebi, ki ga 

izvrši. Sklep se osumljencu oziroma obdolžencu in osebi, zoper katero je začasno zavarovanje odrejeno, vroči hkrati 

z njegovo izvršitvijo ali po izvršitvi, vendar brez nepotrebnega odlašanja. 

(3) Tisti, ki je izdal sklep, mora omogočiti osumljencu oziroma obdolžencu in osebi, zoper katero je 

začasno zavarovanje odrejeno, da se seznani z vsemi spisi zadeve. 

(4) Če začasno zavarovanje ni odrejeno, se sklep vroči samo državnemu tožilcu, ki se lahko zoper sklep 

pritoži. 

(5) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena lahko osumljenec oziroma obdolženec ali oseba, zoper 

katero je začasno zavarovanje odrejeno, v osmih dneh od vročitve sklepa vloži ugovor in predlaga, da sodišče opravi 

narok. Ugovor vroči sodišče ostalim udeležencem in jim določi rok za odgovor. Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa.  

(6) O naroku odloči sodišče glede na okoliščine primera, upoštevajoč navedbe v ugovoru. Če sodišče ne 

razpiše naroka, o ugovoru odloči na podlagi predloženih listin in drugega predloženega gradiva ter obrazloži svojo 

odločitev v sklepu o ugovoru (osmi odstavek tega člena). 

(7) V ugovoru in na naroku je treba vlagatelju ugovora in ostalim udeležencem omogočiti, da se izjavijo 

o predlaganih in odrejenih ukrepih, da podajo svoja stališča, navedbe in predloge o vseh vprašanjih začasnega 

zavarovanja. 

(8) Ko se udeleženci naroka izjavijo o vseh vprašanjih in se izvedejo dokazi, če so potrebni za odločitev 

o ugovoru, sodišče odloči o ugovoru. S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovor ob smiselni uporabi 375. člena 

tega zakona zavrže, ugovoru ugodi in razveljavi ali spremeni sklep o odreditvi začasnega zavarovanja, ali ugovor 

zavrne. 

(9) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka imajo udeleženci pravico do pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve 

sklepa. 

502.b člen 

(1) V sklepu, s katerim se odredi začasno zavarovanje, mora sodišče navesti premoženje, ki je predmet 

zavarovanja, način zavarovanja (prvi odstavek 271. člena, prvi odstavek 272. člena in prvi odstavek 273. člena Zakona 

o izvršbi in zavarovanju) in rok trajanja ukrepa. Sklep mora biti obrazložen. 

(2) Pri določitvi roka trajanja ukrepa mora sodišče upoštevati fazo kazenskega postopka, vrsto, naravo in 

težo kaznivega dejanja, zapletenost zadeve, pa tudi obseg in pomen premoženja, ki je predmet začasnega zavarovanja. 

(3) V predkazenskem postopku, kakor tudi po izdaji sklepa o uvedbi preiskave, lahko začasno 

zavarovanje traja tri mesece. Po vložitvi obtožnice trajanje začasnega zavarovanja ne sme biti daljše od šestih mesecev. 

(4) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša v enakih časovnih razdobjih. Skupno trajanje začasnega 

zavarovanja pred uvedbo preiskave oziroma, če ta ni uvedena, pred vložitvijo obtožnice, ne sme biti daljše od enega 

leta. V preiskavi skupno trajanje začasnega zavarovanja ne sme biti daljše od dveh let. Po vložitvi obtožnice do izreka 

sodbe sodišča prve stopnje skupno trajanje začasnega zavarovanja ne sme presegati treh let. 

(5) Do izvršitve pravnomočne sodne odločbe o odvzemu premoženjske koristi sme začasno zavarovanje 

skupno trajati največ deset let. 

502.c člen 

(1) Sodišče lahko na obrazložen predlog državnega tožilca, upoštevajoč merila iz prvega odstavka 502. 

člena tega zakona in roke iz četrtega in petega odstavka 502.b člena tega zakona, s sklepom podaljša začasno 

zavarovanje, odrejeno s sklepom iz prvega odstavka 502.a člena tega zakona. Preden odloči o predlogu, pošlje sodišče 

predlog ostalim udeležencem, da se o njem izjavijo, in jim določi primeren rok za odgovor. 

(2) Sodišče lahko na obrazložen predlog državnega tožilca, osumljenca oziroma obdolženca ali osebe, 

zoper katero je bilo začasno zavarovanje odrejeno, upoštevajoč merila iz prvega odstavka 502. člena tega zakona, 

odredi nov način zavarovanja in razveljavi prejšnji sklep o začasnem zavarovanju. Preden o predlogu odloči, pošlje 

sodišče predlog ostalim udeležencem, da se o njem izjavijo in jim določi primeren rok za odgovor. Odločba o 

razveljavitvi ukrepa se izvrši po izvršitvi odločbe, s katero je odrejen nov način začasnega zavarovanja. 

(3) Sodišče odpravi začasno zavarovanje na predlog udeležencev. Sodišče lahko odpravi začasno 

zavarovanje tudi po uradni dolžnosti zaradi poteka roka ali če državni tožilec zavrže ovadbo oziroma izjavi, da ne bo 

začel pregona ali da od njega odstopa. Državni tožilec mora o svoji odločitvi obvestiti sodišče. 
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(4) Če sodišče meni, da začasno zavarovanje ni več potrebno, pozove državnega tožilca, da se o tem v 

določenem roku izjavi. Če se državni tožilec v roku ne izjavi ali če odpravi začasnega zavarovanja ne nasprotuje, 

sodišče začasno zavarovanje odpravi. 

502.č člen 

O predlogu za odreditev, podaljšanje, spremembo ali odpravo začasnega zavarovanja mora sodišče 

odločiti posebej hitro. Če je bilo začasno zavarovanje odrejeno, morajo organi v predkazenskem postopku postopati 

posebej hitro, kazenski postopek pa se šteje za prednostnega. 

502.d člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v postopku za začasno zavarovanje odvzema premoženjske 

koristi smiselno uporabljajo določbe o začasnih odredbah iz zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. 

502.e člen 

(1) O odreditvi, spremembi in odpravi začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi sodišče po 

uradni dolžnosti obvesti pristojni davčni organ s prepisom svoje odločbe. 

(2) Če pristojni davčni organ po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka sodišču sporoči, da v zvezi z 

začasno zavarovanim premoženjem načrtuje uvedbo postopka, za katerega je pooblaščen po zakonu, sodišče v odločbi 

o spremembi ali odpravi začasnega zavarovanja odredi, da organ, pristojen za izvršitev zavarovanja, tega ne sme 

spremeniti ali odpraviti pred prejemom pisnega obvestila sodišča, da je potekel en mesec od dneva vročitve odločbe 

o spremembi ali odpravi zavarovanja pristojnemu davčnemu organu. 

503. člen 

(1) Odvzem premoženjske koristi sme izreči sodišče v sodbi, s katero spozna obtoženca za krivega, v 

sklepu o sodnem opominu ali v sklepu o vzgojnem ukrepu ter v sklepu, s katerim izreče varnostni ukrep obveznega 

psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti po 

kazenskem zakoniku. 

(2) V izreku sodbe ali sklepa navede sodišče, kateri predmet oziroma kolikšen denarni znesek se 

odvzame. V upravičenih primerih sme sodišče dovoliti obročno plačilo premoženjske koristi, pri čemer določi rok 

plačila in višino obrokov. 

(3) Overjen prepis sodbe oziroma sklepa se vroči tudi prejemniku koristi ter zastopniku pravne osebe, če 

je sodišče izreklo odvzem premoženjske koristi prejemniku koristi ali pravni osebi. 

504. člen 

Pravna oseba in prejemnik koristi iz 500. člena tega zakona lahko zahtevata obnovo kazenskega postopka 

glede odločbe o odvzemu premoženjske koristi. 

505. člen 

Drugi in tretji odstavek 368. člena ter 376. in 380. člen tega zakona se uporabljajo smiselno glede pritožbe 

zoper odločbo o odvzemu premoženjske koristi. 

506. člen 

(1) Če je v pogojni obsodbi določeno, da bo kazen izrečena, če obsojenec ne vrne premoženjske koristi, 

ne povrne škode ali ne izpolni kakšne druge obveznosti, obsojenec pa v določenem roku tega ne stori, izvede sodišče, 

ki je sodilo na prvi stopnji, postopek za preklic pogojne obsodbe na predlog upravičenega tožilca ali oškodovanca, 

lahko pa tudi po uradni dolžnosti. 

(2) Sodnik, ki je za to določen, zasliši obsojenca, če je dosegljiv, in opravi potrebne poizvedbe, da ugotovi 

dejstva in zbere dokaze, ki so pomembni za odločitev, nakar pošlje spise senatu (šesti odstavek 25. člena). 

(3) Nato razpiše predsednik senata sejo senata in obvesti o njej tožilca, obsojenca in oškodovanca. Če 

stranke in oškodovanec, ki so bili v redu obveščeni, ne pridejo, ni to ovira, da senat ne bi imel seje. 

(4) Če sodišče ugotovi, da obsojenec ni izpolnil obveznosti, ki mu je bila naložena s sodbo, izda sodbo, 

s katero pogojno obsodbo prekliče in izreče kazen ali določi nov rok za izpolnitev obveznosti, ali pa odpravi ta pogoj. 

Če pa spozna, da ni podlage za nobeno od teh odločb, ustavi s sklepom postopek za preklic pogojne obsodbe. 

506.a člen 

(1) Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 

premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi, mora v teh primerih postopati posebej 

hitro. Z zaseženimi predmeti in premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka, ter s predmeti ali 

premoženjem, ki so bili dani kot varščina (196. do 199. člen), mora ravnati kot dober gospodar. 

(2) Če je hramba zaseženih predmetov ali začasno zavarovanje zahtevka iz prejšnjega odstavka povezano 

z nesorazmernimi stroški ali pa se vrednost premoženja ali predmetov zmanjšuje, lahko sodišče odredi, da se tako 

premoženje ali predmeti prodajo, uničijo ali podarijo v javno korist. Pred odločitvijo mora sodišče pridobiti mnenje 
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lastnika premoženja ali predmetov. Če lastnik ni znan ali mu poziva za podajo mnenja ni mogoče vročiti, sodišče 

poziv pritrdi na sodno desko in se po osmih dneh šteje, da je bila vročitev opravljena. Če lastnik v osmih dneh po 

vročitvi poziva ne poda mnenja, se šteje, da s prodajo, uničenjem ali podaritvijo soglaša. 

(3) Za hrambo zaseženih predmetov in varščin ter za začasno zavarovanje zahtevkov iz prvega odstavka 

tega člena skrbijo pristojni državni organi, organizacije z javnimi pooblastili, izvršitelji, gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki posamezniki in finančne organizacije. 

(4) Postopek upravljanja s predmeti, premoženjem in varščinami iz prvega odstavka tega člen ter pogoje, 

ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki za opravljanje dejavnosti po 

tretjem odstavku tega člena, pravila in tarifo za njihovo delovanje ter pravila izbora med več ponudniki takih storitev 

predpiše Vlada Republike Slovenije. 

507. člen 

(1) Če ni v tem poglavju določeno drugače, se glede postopka za uporabo varnostnih ukrepov, za odvzem 

premoženjske koristi, podkupnin in denarja ali premoženja nezakonitega izvora ter za postopek za preklic pogojne 

obsodbe smiselno uporabljajo druge določbe tega zakona. 

(2) Določbe členov 498.a do vključno 506.a tega zakona, ki se nanašajo na odvzem denarja ali premoženja 

nezakonitega izvora, podkupnin in druge premoženjske koristi, se smiselno uporabljajo tudi za odvzem premoženja v 

vrednosti, ki ustreza premoženjski koristi (75., 77., 77.a in 77.b člen kazenskega zakonika). 

(3) Določbe 499. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za predkazenski in preiskovalni 

postopek; pri zbiranju dokazov in raziskovanju okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi pa 

poleg organov, pred katerimi teče kazenski postopek, sodelujejo tudi drugi organi, za katere zakon tako določa. 

XXX. poglavje 

POSTOPEK ZA MEDNARODNO PRAVNO POMOČ IN IZVRŠITEV MEDNARODNIH POGODB V 

KAZENSKOPRAVNIH STVAREH 

514. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

Mednarodna kazenskopravna pomoč se daje po določbah tega zakona, če ni z mednarodno pogodbo ali 

zakonom določeno drugače. 

515. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Prošnje domačih sodišč in državnih tožilstev za pravno pomoč v kazenskih zadevah se pošiljajo tujim 

organom po diplomatski poti. Na enak način se pošiljajo domačim sodiščem in državnim tožilstvom prošnje tujih 

organov za pravno pomoč. 

(2) V nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti se lahko prošnje za pravno pomoč pošiljajo po 

ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, kadar pa gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za kazniva dejanja v 

zvezi s kaznivim dejanjem pranja denarja, pa tudi po organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja. 

(3) Če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna pogodba, se lahko mednarodna kazenskopravna 

pomoč daje tudi neposredno med domačimi in tujimi organi, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku. 

Pri tem se lahko uporabljajo sodobna tehnična sredstva, zlasti računalniško omrežje, pripomočki za prenos slike, glasu 

in elektronskih impulzov. 

516. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje prošnjo tujega organa za pravno pomoč ministrstvu, 

pristojnemu za pravosodje, ta pa jo pošlje v postopek okrožnemu sodišču, na katerega območju prebiva tisti, ki mu je 

treba vročiti kako pisanje, ki ga je treba zaslišati ali soočiti ali na katerega območju je treba opraviti kakšno drugo 

preiskovalno dejanje. Če gre za prošnjo za izvedbo dejanja, za katero je po domačem pravu pristojno državno tožilstvo, 

pošlje ministrstvo za pravosodje prošnjo v postopek državnemu tožilstvu, na območju katerega je treba opraviti 

dejanje. 

(2) Če je pristojnih več sodišč, je krajevno pristojno tisto, ki je pristojno za opravo prvega dejanja, 

navedenega v prošnji. Če je pristojnih več državnih tožilstev, je krajevno pristojno tisto, ki je pristojno za opravo 

prvega dejanja, navedenega v prošnji. Če tuji organ prosi za izvedbo več dejanj, od katerih je po domačih predpisih 

za nekatera pristojno sodišče, za druga pa državno tožilstvo, se prošnja pošlje državnemu tožilstvu, ki opravi dejanja 

iz svoje pristojnosti in predlaga sodišču opravo dejanj iz sodne pristojnosti. 

(3) V primerih iz drugega odstavka 515. člena tega zakona pošlje prošnjo sodišču oziroma državnemu 

tožilstvu ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5065


 
 

217 
 

(4) O dovoljenosti dejanja, za katero prosi tuj organ in o načinu njegove izvršitve odloči pristojni domači 

organ skladno z domačimi predpisi in mednarodnimi sporazumi. Prošnji za mednarodno kazensko pomoč se sme 

ugoditi, če izvedba dejanja pomoči ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije ali ne škoduje njeni 

suverenosti in varnosti. 

(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se na prošnjo tuje države lahko dejanje pomoči 

izvede na način, kot je določen v zakonodaji države prosilke, če je takšen način izvedbe dejanja skladen s temeljnimi 

načeli domačega kazenskega postopka. 

(6) Pristojni organ v Republiki Sloveniji na prošnjo pristojnega organa države prosilke slednjega obvesti 

o času in kraju izvedbe določenega procesnega dejanja. Predstavniki pristojnih organov države prosilke in drugi 

udeleženci v postopku ter njihovi pravni zastopniki so lahko navzoči pri izvršitvi dejanja pomoči, če je verjetno, da 

sta njihova navzočnost oziroma sodelovanje koristna za ustrezno izvedbo pravne pomoči. O tem odloči organ, v čigar 

pristojnosti je izvršitev dejanja pomoči. 

516.a člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Na prošnjo tujega organa se lahko oseba, ki ji je v Republiki Sloveniji odvzeta prostost, ne glede na 

državljanstvo začasno preda tujemu pravosodnemu organu zaradi izvedbe procesnih dejanj zaslišanja priče, zaslišanja 

izvedenca ali soočenja. Začasna predaja se opravi pod pogojem, da bo oseba v roku, ki ga določi pristojni organ 

Republike Slovenije, vrnjena v Republiko Slovenijo. 

(2) Začasna predaja je dopustna pod naslednjimi pogoji: 

- da se oseba strinja z začasno predajo; 

- da je prisotnost osebe v tujem kazenskem postopku nujno potrebna; 

- da prisotnost osebe ni nujno potrebna v domačem kazenskem postopku; 

- da zaradi začasne predaje ne bo prišlo do podaljšanja odvzema prostosti; 

- da ne obstajajo drugi utemeljeni razlogi, ki bi izključevali začasno predajo. 

(3) Oseba, ki je bila začasno predana tujemu pravosodnemu organu na podlagi prvega odstavka tega 

člena, mora ostati celotno obdobje v priporu, razen če se ukrep odvzema prostosti skladno z domačimi predpisi 

odpravi, o čemer organ, ki je odpravil ukrep odvzema prostosti, nemudoma obvesti pristojni tuji organ. Zoper osebo 

se v državi, v katero je začasno predana, ne sme začeti kazenski postopek ali izvršiti kazen za dejanje, storjeno pred 

začasno predajo. 

(4) O dovoljenju začasne predaje odloča organ, pred katerim teče kazenski postopek oziroma v čigar 

pristojnosti je izvršitev kazni. Pred dovoljenjem za začasno predajo mora organ pridobiti zagotovila iz tretjega 

odstavka. 

516.b člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če je osebi v tujini odvzeta prostost, njena navzočnost pa je zaradi izvedbe procesnih dejanj zaslišanja 

priče, zaslišanja izvedenca ali soočenja nujno potrebna v kazenskem postopku, ki teče v Republiki Sloveniji, sme 

sodišče ki je pristojno za opravo tega procesnega dejanja, zaprositi za začasno predajo te osebe v Republiko Slovenijo. 

(2) Kadar je oseba na podlagi prvega odstavka tega člena začasno predana v Republiko Slovenijo, ji mora 

biti ves čas na ozemlju Republike Slovenije vzeta prostost, razen če je ukrep odvzema prostosti odpravljen na podlagi 

odločitve tujega organa, ki je tak ukrep odredil. Dejanje, zaradi katerega je potrebna prisotnost osebe na ozemlju 

Republike Slovenije, se mora opraviti čim hitreje in nato osebo, ne glede na njeno državljanstvo, vrniti v državo, ki jo 

je začasno predala. 

(3) Glede izvrševanja odvzema prostosti v Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 209. do 

213.d člena tega zakona. 

516.c člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če tako določa mednarodna pogodba, lahko sodišča ali državna tožilstva brez predhodne prošnje 

pristojnim organom druge države pošljejo ali od njih prejmejo podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so jih pridobili 

pri izvrševanju svojih pristojnosti, če ocenijo, da bi bili ti podatki lahko koristni za izvedbo predkazenskega ali 

kazenskega postopka ali bi lahko bili podlaga za prošnjo za pravno pomoč. 

(2) Izmenjava podatkov iz prejšnjega odstavka ne vpliva na uvedbo ali vodenje kazenskih postopkov 

oziroma ne vpliva na izvrševanje drugih pristojnosti organa, ki posreduje podatke. 

(3) Če je organ pri pošiljanju podatkov postavil za njihovo uporabo kakšne pogoje, ti pogoji zavezujejo 

organ, ki je podatke prejel. 
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517. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Domača sodišča smejo ugoditi predlogu državnega tožilca ali prošnji pristojnega tujega organa, s 

katero se zahteva izvršitev kazni zapora, varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ali denarne kazni po 

pravnomočni kazenski sodbi tujega sodišča, če je tako določeno z mednarodno pogodbo ali če velja vzajemnost in če 

so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- da oseba soglaša z izvršitvijo kazni v Republiki Sloveniji, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena; 

- da iz sodbe ne izhaja kršitev temeljnih načel pravnega reda Republike Slovenije; 

- da je odločba bila izdana zaradi dejanja, za katerega je po domačem zakonu predpisana kazen zapora ali denarna 

kazen; 

- da odločba ni bila izdana zaradi političnega ali vojaškega kaznivega dejanja; 

- da po domačem zakonu ni zastarala izvršitev kazni; 

- da oseba ni bila zaradi istega dejanja že pravnomočno obsojena ali pravnomočno oproščena ali je bil kazenski 

postopek zoper njo pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena; 

- da je oseba državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče; 

- da v primeru izvrševanja varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje z odvzemom prostosti, 

domač zakon določa enak ukrep; 

- da je bila sodba izdana v navzočnosti, razen če proseča država predloži ustrezna dokazila, da je bila oseba osebno 

vabljena ali ji je bil čas in kraj postopka sporočen prek zastopnika, pooblaščenega v skladu s pravom države, ki 

je sodbo izdala, zaradi česar je bila sodba izdana v nenavzočnosti, ali je ta oseba pristojnemu organu izjavila, da 

ne izpodbija odločbe. 

(2) Soglasje osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno, če se je oseba s prihodom oziroma 

pobegom v Republiko Slovenijo izognila izvrševanju ali nadaljnjemu izvrševanju kazenske sodbe iz prejšnjega člena. 

517.a člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Na predlog državnega tožilca lahko preiskovalni sodnik zoper osebo iz prejšnjega člena odredi začasni 

odvzem prostosti zaradi zavarovanja izvršitve, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da je država izdaje sodbe poslala prošnjo za izvršitev kazenske sodbe ali naloga zaradi izvršitve kazenske sodbe; 

2. da obstajajo okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi se oseba z begom izognila postopku izvršitve oziroma 

prestajanju kazni ali ukrepa; 

3. da soglasje osebe k izvrševanju ni potrebno ali je podano, in 

4. da prošnja za izvršitev ni očitno nedopustna. 

(2) Začasni odvzem prostosti iz prejšnjega odstavka se odredi, izvrši oziroma podaljša v skladu z 

določbami tega zakona, o odreditvi, izvrševanju oziroma podaljšanju pripora. 

517.b člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Domače sodišče izvrši kazensko sodbo glede sankcije, ki jo je izreklo tuje sodišče, tako, da izreče 

kazensko sankcijo po kazenski zakonodaji Republike Slovenije. Pri tem je glede ugotavljanja kazenske odgovornosti, 

dopustnosti pregona in izrečene kazni v celoti vezano na sodbo tujega sodišča. Če se lahko kazen izvrši le glede 

določenih kaznivih dejanj, se kazen odmeri skladno s pravili po domačem zakonu. 

(2) Kadar kazenska sankcija zaradi trajanja ni združljiva z domačimi predpisi, se lahko slednja prilagodi 

le, če je ta višja od najvišje kazni, ki je po domačem zakonu določena za istovrstno kaznivo dejanje. Prilagojena 

kazenska sankcija ne sme biti nižja od najvišje kazni, ki je po domačem zakonu določena za istovrstna kazniva dejanja. 

(3) Kadar kazenska sankcija po svoji naravi ni združljiva z domačimi predpisi, se lahko prilagodi glede 

na kazen ali ukrep, ki je po domačem zakonu predviden za istovrstna kazniva dejanja. Takšna kazen ali ukrep mora 

čim bolj ustrezati kazenski sankciji, ki je bila izrečena v državi izreka. 

(4) Prilagojena kazenska sankcija po svoji naravi ali trajanju ne sme biti strožja od kazenske sankcije, ki 

jo je izrekla država izreka. 

517.c člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Za odločitev o izvršitvi kazenske sodbe je pristojno okrožno sodišče na območju zadnjega stalnega 

prebivališča osebe v Republiki Sloveniji. Če oseba ni imela stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pristojnost 

določi po kraju zadnjega začasnega prebivališča. 
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(2) Senat iz šestega odstavka 25. člena tega zakona s sodbo odloči o izvršitvi kazenske sodbe tujega 

sodišča ali s sklepom zavrne prošnjo. O seji senata se obvestita državni tožilec in zagovornik. 

(3) V izrek sodbe iz drugega odstavka tega člena vnese sodišče celoten izrek in ime sodišča iz tuje sodbe 

in izreče sankcijo. V obrazložitvi sodbe navede sodišče razloge, ki jih je upoštevalo pri izreku sankcije. 

(4) Odločba se vroči državnemu tožilcu, osebi ter zagovorniku, ki se lahko zoper njo pritožijo. 

(5) Za izvrševanje, pogojni odpust ter pravico do pomilostitve oziroma amnestije se uporabljajo domači 

predpisi. 

517.č člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Tujec, ki se na podlagi sodbe domačega sodišča nahaja v Republiki Sloveniji na prestajanju zaporne 

kazni, lahko poda prošnjo za prestajanje kazni v državi državljanstva ali prebivališča. Prošnja se lahko vloži pri 

direktorju zapora, sodišču, ki je izreklo kazen na prvi stopnji, ali ministrstvu za pravosodje. 

(2) Pristojno sodišče ali direktor zapora mora osebo seznaniti z možnostjo, da prestaja zaporno kazen v 

državi državljanstva ali prebivališča. 

(3) Sodišče, ki je odločalo na prvi stopnji odloči o prošnji obsojene osebe s sklepom. Prošnji se sme 

ugoditi, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- zoper obsojeno osebo ne poteka drug kazenski postopek v Republiki Sloveniji 

- oseba je poravnala denarno kazen oziroma premoženjsko pravni zahtevek 

(4) Sklep ter ostala relevantna dokumentacija se posreduje ministru za pravosodje, ki o tem obvesti 

državo, v katero želi biti oseba premeščena, in na podlagi mednarodne pogodbe ali na podlagi vzajemnosti izvede 

postopek za transfer obsojenca. 

518. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

Kadar gre za kazniva dejanja ponarejanja denarja in spravljanja ponarejenega denarja v obtok, 

neupravičenega izdelovanja, predelovanja in prodaje mamil in strupov, trgovine z belim blagom, izdelovanja in 

širjenja pornografskega gradiva ali za kakšno drugo kaznivo dejanje, glede katerega je po mednarodnih pogodbah 

dogovorjena centralizacija podatkov, mora organ, pred katerim teče kazenski postopek, brez odlašanja poslati 

ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, podatke o kaznivem dejanju in storilcu, sodišče prve stopnje pa tudi 

pravnomočno sodbo. Kadar gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za kaznivo dejanje v zvezi s pranjem denarja, se 

podatki brez odlašanja pošljejo organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja. 

519. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če je na ozemlju Republike Slovenije storil kaznivo dejanje tujec, ki ima stalno prebivališče v tuji 

državi, se smejo tej državi mimo pogojev iz 522. člena tega zakona odstopiti vsi kazenski spisi za kazenski pregon in 

sojenje, če tuja država temu ne nasprotuje. 

(2) Preden je izdan sklep o preiskavi, odloča o odstopu pristojni državni tožilec. Med preiskavo odloča o 

tem na predlog državnega tožilca preiskovalni sodnik do začetka glavne obravnave pa senat (šesti odstavek 25 člena), 

tudi za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča. 

(3) Pri odločanju o odstopu kazenskih spisov organi iz prejšnjega odstavka upoštevajo tudi do tedaj 

nastale in bodoče stroške predkazenskega oziroma kazenskega postopka. 

(4) Ni dovoljen odstop kazenskih spisov, če je oškodovanec državljan Republike Slovenije, ki temu 

nasprotuje, razen če je dano zavarovanje za uveljavitev njegovega premoženjskopravnega zahtevka. 

(5) Ni dovoljen odstop kazenskih spisov, če je bil odrejen zaseg ali začasno zavarovanje zahtevka za 

odvzem denarja ali premoženja nezakonitega izvora iz 245. člena kazenskega zakonika ali protipravno dane ali 

sprejete podkupnine iz 151., 157., 241., 242., 261., 262. in 263. člena kazenskega zakonika, razen v primerih, ko je 

sodišče navedene odredbe izdalo na pobudo tuje države. V teh primerih in v primerih, ko je bilo odrejeno začasno 

zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji, smejo organi iz drugega 

odstavka tega člena odstopiti kazenski spis tuji državi samo, če so pred tem ugotovili, da ima ta država ustrezno 

urejeno zakonodajo v zvezi z odvzemom premoženjske koristi in v zvezi z odstopom kazenskih spisov tuji državi, ter 

upoštevali vrednost začasno zavarovanega premoženja. 

(6) (črtan). 

520. člen 

(delno se preneha uporabljati) 
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(1) Zahteva tuje države, naj se v Republiki Sloveniji prevzame pregon državljana Republike Slovenije ali 

osebe, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, zaradi kaznivega dejanja, storjenega v tujini, se pošlje s spisi 

pristojnemu državnemu tožilcu, na katerega območju ima ta oseba stalno prebivališče. 

(2) Če je pri pristojnem organu tuje države podan premoženjskopravni zahtevek, se ravna, kot da bi bil 

ta zahtevek podan pri pristojnem sodišču. 

(3) O zavrnitvi prevzema kazenskega pregona in o pravnomočni odločbi, izdani v kazenskem postopku, 

se obvesti tuja država, ki je poslala zahtevo. 

XXXI. poglavje 

POSTOPEK ZA IZROČITEV OBDOLŽENCEV IN OBSOJENCEV 

521. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

 Če ni v mednarodni pogodbi določeno drugače, se zahteva in opravlja izročitev obdolžencev in 

obsojencev po določbah tega zakona. 

522. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Pogoji za izročitev so: 

1. da tisti, katerega izročitev se zahteva, ni državljan Republike Slovenije, 

2. da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni bilo storjeno na ozemlju Republike Slovenije, zoper njo ali 

njenega državljana; 

3. da je dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, kaznivo dejanje tako po domačem zakonu, kakor po zakonu 

države, v kateri je bilo storjeno; 

4. da se v primeru, da gre za izročitev zaradi kazenskega pregona, za kaznivo dejanje po pravu obeh držav lahko izreče 

kazen enega ali več let zapora ali varnostni ukrep v trajanju več kot enega leta; 

5. da v primeru, da gre za izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni ali varnostnega ukrepa, znaša kazen 

ali varnosti ukrep oziroma njun ostanek, ki ga je potrebno izvršiti, najmanj 4 mesece; 

6. da po domačem zakonu ni zastaral kazenski pregon ali ni zastarala izvršitev kazni, preden je bila oseba priprta ali 

zaslišana kot obdolženec; 

7. da tisti, katerega izročitev se zahteva, ni bil zaradi istega dejanja že pravnomočno oproščen ali obsojen v Republiki 

Sloveniji ali tuji državi, pod pogojem, da je v primeru izrečene kazni kazen že prestal ali jo prestaja ali se po 

zakonodaji države, ki je kazen izrekla, kazen ne more več izvršiti ali je bil kazenski postopek zoper njega 

pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena; ali da ni zoper tujca v Republiki 

Sloveniji zaradi istega proti Republiki Sloveniji storjenega dejanja uveden kazenski postopek, če pa je uveden 

postopek zaradi dejanja, storjenega proti državljanu Republike Slovenije, da je dano zavarovanje za uveljavitev 

premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca; 

8. da zoper osebo, katere izročitev se zahteva, v državi prosilki ne teče postopek pred izrednim sodiščem, če gre za 

prošnjo za izročitev zaradi izvedbe postopka, oziroma da ni takšno sodišče izreklo kazenske sankcije, če gre za 

prošnjo za izročitev zaradi izvršitve kazni; 

9. da država prosilka poda ustrezna zagotovila, da smrtna kazen ne bo izrečena oziroma izvršena, če se izročitev 

zahteva zaradi kaznivega dejanja, za katero je v državi prosilki predpisana smrtna kazen; 

10. da v primeru, ko gre za izvršitev kazenske sankcije, ki je bila izrečena s pravnomočno sodbo v sodnem postopku 

v nenavzočnosti osebe, katere izročitev se zahteva, država prosilka predloži ustrezna dokazila, da je bila oseba 

osebno vabljena ali ji je bil čas in kraj postopka sporočen prek zastopnika, pooblaščenega v skladu s pravom 

države, ki je sodbo izdala, zaradi česar je bila sodba izdana v nenavzočnosti, ali je ta oseba pristojnemu organu 

izjavila, da ne izpodbija odločbe; ali zagotovi, da bo kazenski postopek po izročitvi znova opravljen v 

navzočnosti izročene osebe; 

11. da zahteva za izročitev ni podana zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storila zahtevana oseba, ko še ni bila stara 14 

let; 

12. da je ugotovljena istovetnost tistega, katerega izročitev se zahteva; 

13. da je dovolj dokazov za utemeljenost suma, da je tujec, katerega izročitev se zahteva, storil določeno kaznivo 

dejanje, ali da obstaja o tem pravnomočna sodba. 

(2) Če se prošnja za izročitev nanaša na več kaznivih dejanj, ki se tako po zakonu države prosilke kot tudi 

po pravu Republike Slovenije kaznujejo s kaznijo odvzema prostosti ali varnostnim ukrepom, pa nekatera izmed njih 

glede višine predpisane kazni ne dosegajo praga predpisane kazni, določenega v 4. in 5. točki prejšnjega odstavka, se 

izročitev lahko dovoli tudi za ta kazniva dejanja, če je dovoljena za ostala kazniva dejanja. 
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523. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Postopek za izročitev obdolženega ali obsojenega tujca se uvede na prošnjo tuje države. 

(2) Prošnja za izročitev se poda po diplomatski poti. 

(3) Prošnji za izročitev se morajo priložiti: 

1) sredstva za ugotovitev istovetnosti obdolženca oziroma obsojenca (natančen opis, fotografije, prstni odtisi in 

podobno); 

2) potrdilo ali drugi podatki o tujčevem državljanstvu; 

3) obtožnica ali sodba ali odločba o priporu ali kakšen drug akt, ki je enak tej odločbi, v izvirniku ali overjenem 

prepisu. V njih mora biti navedeno: ime in priimek tistega, katerega izročitev se zahteva, in drugi podatki, ki so 

potrebni za ugotovitev njegove istovetnosti, opis dejanja, zakonska označba kaznivega dejanja in dokazi za 

utemeljenost suma; 

4) izpisek iz besedila kazenskega zakona tuje države, ki naj se uporabi ali ki je bil uporabljen proti obdolžencu zaradi 

dejanja, ki je povod za zahtevano izročitev; če je bilo dejanje storjeno na območju kakšne tretje države, pa tudi 

izpisek iz besedila kazenskega zakona te države. 

(4) Če so prošnja in priloge sestavljene v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen prevod v 

slovenskem jeziku. 

524. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje prošnjo za izročitev tujca po ministrstvu, pristojnem 

za pravosodje, preiskovalnemu sodniku sodišča, na katerega območju tujec prebiva ali na katerega območju se najde. 

(2) Če se ne ve za stalno ali začasno prebivališče tujca, katerega izročitev se zahteva, se najprej ugotovi 

njegovo prebivališče po ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. 

(3) Če prošnja ustrezna pogojem iz prejšnjega člena in so dani razlogi za pripor iz 201. člena tega zakona, 

izda preiskovalni sodnik nalog, da se tujec pripre, oziroma stori druge ukrepe, da se zagotovi njegova navzočnost, 

razen če je že iz same prošnje očitno, da izročitev ni dopustna. 

(4) Glede pripora v postopku izročitve se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 200., 202., 203. 

člena in 209. do 213.d ter 420. in 421. člena tega zakona. 

(5) Ne glede na določbo 205. člena tega zakona lahko pripor v postopku izročitve po prejemu prošnje za 

izročitev brez posebnih odločb o podaljševanju traja do izročitve tuji državi oziroma do odločitve ministra za 

pravosodje, s katero se izročitev zavrne, vendar skupno trajanje pripora, odrejenega pred prejemom prošnje za 

izročitev in po njenem prejemu, ne sme preseči 30 mesecev. 

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je pripor potrebno odpraviti takoj, ko čas trajanja preseže oziroma 

doseže izrečeno kazensko sankcijo tuje države oziroma maksimum predpisane kazni, ki jo pravo države prosilke 

predpisuje za kaznivo dejanje, za katero se zahteva izročitev. 

(7) Ko preiskovalni sodnik ugotovi tujčevo istovetnost, mu brez odlašanja naznani, zakaj in na podlagi 

katerih dokazov se zahteva njegova izročitev; nato pa zahteva od njega, naj navede, kar ima povedati v svoj zagovor. 

(8) O zaslišanju in zagovoru se napravi zapisnik. Preiskovalni sodnik pouči tujca, da si sme vzeti 

zagovornika, ali mu ga postavi po uradni dolžnosti, če gre za kaznivo dejanje, za katero je obramba po tem zakonu 

obvezna, ali če je zoper tujca odrejen pripor. 

525. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) V nujnih primerih, ko je nevarno, da bi tujec pobegnil ali se skril, sme policija na prošnjo pristojnega 

tujega organa, ne glede na to, na kakšen način je poslana, tujcu vzeti prostost. V prošnji je treba navesti podatke za 

ugotovitev tujčeve istovetnosti, naravo in označbo kaznivega dejanja, številko odločbe ter datum, kraj in naslov tujega 

organa, ki je odredil pripor in izjavo, da bo izročitev zaprošena po redni poti. 

(2) Policija mora tujca, kateremu je vzela prostost, brez odlašanja odpeljati k preiskovalnemu sodniku 

pristojnega sodišča, da ga zasliši. Če preiskovalni sodnik zoper tujca odredi pripor, poroča o tem ministrstvu, 

pristojnemu za zunanje zadeve. 

(3) Preiskovalni sodnik izpusti tujca, če prenehajo razlogi za pripor ali če se ne poda prošnja za izročitev 

v roku, ki ga je on določil, upoštevajoč pri tem oddaljenost države, ki zahteva izročitev; ta rok ne sme biti daljši kot 

tri mesece od dneva, ko je bil tujec priprt. Ta rok se sporoči tuji državi. Na prošnjo tuje države sme senat pristojnega 

sodišča v opravičenih primerih podaljšati rok največ za dva meseca. 
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(4) Če se predpisana prošnja poda v danem roku, ravna preiskovalni sodnik po tretjem in četrtem odstavku 

prejšnjega člena. 

526. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Po zaslišanju državnega tožilca in zagovornika opravi preiskovalni sodnik po potrebi še druga 

poizvedovalna dejanja, da se ugotovi, ali so podani pogoji za izročitev tujca oziroma za izročitev predmetov, na katerih 

ali s katerimi je storil kaznivo dejanje, če so mu bili vzeti. 

(2) Po opravljenem poizvedovanju pošlje preiskovalni sodnik poizvedovalne spise s svojim mnenjem 

senatu (šesti odstavek 25. člena). 

(3) Če teče zoper tujca, katerega izročitev se zahteva, pri domačem sodišču kazenski postopek zaradi 

istega ali kakšnega drugega kaznivega dejanja, navede preiskovalni sodnik to v spisih. 

527. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če senat okrožnega sodišča spozna, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev, izda sklep, da se 

prošnja za izročitev zavrne. Ta sklep pošlje to sodišče po uradni dolžnosti sodišču druge stopnje, ki po zaslišanju 

državnega tožilca sklep potrdi, razveljavi ali spremeni. 

(2) Če je tujec priprt, sme senat sodišča prve stopnje odločiti, da ostane v priporu do pravnomočnosti 

sklepa o zavrnitvi izročitve. 

(3) Pravnomočni sklep, s katerim se zavrne izročitev, se pošlje po ministrstvu, pristojnem za pravosodje, 

ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ki obvesti o tem tujo državo. 

(4) V primeru, da se izročitev zavrne, ker je oseba državljan Republike Slovenije, se izročitvena 

dokumentacija preda pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi morebitne uvedbe kazenskega pregona v Republiki 

Sloveniji. 

528. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

Če senat okrožnega sodišča spozna, da so izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev (522. člen), oziroma, 

da so podani pogoji za odložitev izročitve iz 530. člena tega zakona, ugotovi to s sklepom. Zoper ta sklep ima tujec 

pravico pritožbe na sodišče druge stopnje. 

529. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

Če sodišče druge stopnje ob pritožbi spozna, da so izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev tujca, oziroma 

če zoper tak sklep sodišča prve stopnje ni vložena pritožba, se zadeva pošlje ministru, pristojnemu za pravosodje, ki 

nato odloči o izročitvi. 

529.a člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Izročitev tujca se lahko dovoli na prošnjo pristojnega tujega organa za izročitev ali za začasen odvzem 

prostosti z namenom izročitve brez izvedbe postopka po določbah 526. do 529. člena tega zakona, če tujec po pravnem 

pouku preiskovalnega sodnika izjavi, da soglaša z izročitvijo. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko tujec po pravnem pouku preiskovalnega sodnika odpove 

uporabi pogojev iz 531. člena tega zakona. 

(3) Preiskovalni sodnik tujca ob zaslišanju seznani z možnostjo soglašanja z izročitvijo, pouči ga, da je 

soglasje z izročitvijo prostovoljno ter ga opozori, da bo v primeru njegovega soglasja o izročitvi odločeno po 

skrajšanem postopku. Preiskovalni sodnik zahtevano osebo pouči tudi o pomenu in vsebini načela specialnosti, 

posledicah odpovedi načelu specialnosti ter o tem, da je odpoved prostovoljna in nepreklicna. Na zaslišanju sta lahko 

navzoča zagovornik in pristojni državni tožilec. Pouk iz prvega in drugega odstavka, soglasje iz prvega odstavka in 

odpoved iz drugega odstavka tega člena ter izjava tujca, da sta bila soglasje in odpoved dana prostovoljno in v 

navzočnosti zagovornika, se zapišejo v zapisnik. 

(4) Preiskovalni sodnik po preizkusu pogojev iz 1. do 12. točke prvega odstavka 522. člena tega zakona 

s sklepom odloči o izročitvi. Sklep se vroči osebi, katere izročitev se zahteva, zagovorniku in državnemu tožilcu. 

Zoper sklep je v 24 urah možna pritožba na senat okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena), ki mora o njej odločiti 

v 48 urah. 

(5) Preiskovalni sodnik po pravnomočnosti sklepa odločitev sporoči ministru, pristojnemu za pravosodje, 

ki o odločitvi sodišča takoj obvesti državo prosilko. Če kateri izmed pogojev iz 1. do 12. točke prvega odstavka 522. 

člena ni izpolnjen ali če tujec ne soglaša z izročitvijo, se izvede redni postopek izročitve. 
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530. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Minister, pristojen za pravosodje, izda odločbo, s katero izročitev dovoli ali ne dovoli. Lahko izda 

tudi odločbo, da se izročitev odloži zaradi tega, ker teče zoper tujca, katerega izročitev se zahteva, pri domačem 

sodišču kazenski postopek zaradi kakšnega drugega kaznivega dejanja ali ker prestaja tujec kazen v Republiki 

Sloveniji. 

(2) Če bi zaradi odložitve izročitve iz prvega odstavka v državi prosilki kazenski pregon zastaral ali bi 

bil njegov potek resno oviran, se sme na utemeljeno prošnjo države prosilke dovoliti začasna izročitev zaradi 

kazenskega postopka. O dovoljenosti začasne izročitve odloča minister za pravosodje, po predhodnem mnenju organa, 

pred katerim poteka kazenski postopek oziroma v čigar pristojnosti je izvrševanje kazenskih sankcij. Začasna izročitev 

se sme dovoliti, če se s tem ne ogroža potek kazenskega postopka, ki zoper osebo poteka v Republiki Sloveniji in če 

je zaprošena država zagotovila, da bo oseba v proseči državi vseskozi v priporu kot tudi, da jo bo v roku, določenem 

s strani Republike Slovenije vrnila v Republiko Slovenijo. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje, ne dovoli izročitve tujca, če ta uživa pravico pribežališča, če gre za 

politično ali vojaško kaznivo dejanje ali če obstaja verjetnost, da bi bila oseba, katere izročitev se zahteva, v državi 

prosilki mučena oziroma bi se z njo nečlovečno ali ponižujoče ravnalo oziroma jo na ta način kaznovalo. 

531. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) V odločbi, s katero dovoli izročitev tujca, navede minister, pristojen za pravosodje: 

1) da se tujec ne sme preganjati zaradi kakšnega drugega kaznivega dejanja, storjenega pred izročitvijo; 

2) da se zoper njega ne sme izvršiti kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno pred izročitvijo; 

3) da se zoper njega ne sme uporabiti hujša kazen od tiste, na katero je obsojen; 

4) da se ne sme izročiti kakšni tretji državi v pregon zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil, preden je bila dovoljena 

izročitev. 

(2) Pogoji iz prvega odstavka prenehajo učinkovati: 

- če se jim izročena oseba odpove; 

- če izročena oseba kljub opozorilu države prosilke glede morebitnih posledic ne zapusti ozemlja države prosilke v 

roku 45 dni po tem, ko je bila izpuščena na svobodo, če je to lahko storila; 

- če oseba zapusti ozemlje države, v katero je bila izročena pa se tja prostovoljno vrne ali je tja vrnjena s strani tretje 

države. 

(3) Poleg omenjenih pogojev lahko postavi minister, pristojen za pravosodje, za izročitev tudi druge 

pogoje. 

532. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Odločba, s katero je odločeno o izročitvi, se sporoči tuji državi po diplomatski poti. 

(2) Odločba, s katero se dovoli izročitev, se pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki odredi, 

da se tujec odpelje do meje, kjer se na dogovorjenem kraju izroči organom tuje države, ki je zahtevala izročitev. 

532.a člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Na podlagi prošnje tujega pravosodnega organa ali kadar je tako določeno v domačem zakonu, se 

lahko v povezavi z izročitvijo tuji državi izročijo zaseženi predmeti, ki se lahko uporabijo kot dokaz ali ki so bili 

pridobljeni s kaznivim dejanjem in se ob prijetju najdejo pri zahtevani osebi ali se pozneje odkrijejo. 

(2) Predmeti iz prvega odstavka tega člena se izročijo tudi, ko se izročitev zaradi smrti ali pobega 

zahtevane osebe ne more izvršiti. 

(3) Če je domače sodišče predmete zaseglo v kazenskem postopku, ki je v teku, predmete zadrži ali jih 

začasno izroči proseči državi, pod pogojem, da jih ta vrne. 

533. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če zahteva izročitev iste osebe več tujih držav zaradi istega kaznivega dejanja, se da prednost prošnji 

države, katere državljan je ta oseba; če ta država ne zahteva izročitve, prošnji države, na katerem ozemlju je bilo 

kaznivo dejanje storjeno; če je bilo dejanje storjeno na ozemlju več držav ali če se ne ve, kje je bilo storjeno, pa prošnji 

države, ki je prva zahtevala izročitev. 
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(2) Če zahteva izročitev iste osebe več tujih držav zaradi raznih kaznivih dejanj, se da prednost prošnji 

tiste države, katere državljan je ta oseba; če ta država ne zahteva izročitve, prošnji države, na katere ozemlju je bilo 

storjeno najhujše kaznivo dejanje; če so dejanja enako huda, pa prošnji države, ki je prva zahtevala izročitev. 

533.a člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) O prošnji tujega pravosodnega organa za soglasje, da osebo, ki jo je izročila Republika Slovenija, 

lahko preganja ali zoper njo izvrši kazen ali izroči tretji državi zaradi drugega kaznivega dejanja, ki ga je storila pred 

izročitvijo, odloča minister za pravosodje na podlagi odločbe senata iz šestega odstavka 25. člena tega zakona sodišča, 

ki je odločalo o izpolnjevanju pogojev za izročitev. 

(2) Senat iz šestega odstavka 25. člena, na podlagi dokumentacije, ki jo je posredovala tuja država, preuči 

ali so izpolnjeni pogoji iz 522. člena tega zakona. Če senat ugotovi, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev, 

izda sklep, da se prošnja za soglasje za kazenski pregon, izvršitev kazni ali izročitev tretji državi zavrne. Ta sklep 

pošlje sodišče po uradni dolžnosti sodišču druge stopnje, ki po zaslišanju državnega tožilca sklep potrdi, razveljavi ali 

spremeni. Če pa senat iz šestega odstavka 25. člena spozna, da so izpolnjeni zakonski pogoji za soglasje za kazenski 

pregon, izvršitev kazni ali izročitev ali predajo tretji državi, ugotovi to s sklepom. Zoper ta sklep ima tujec pravico 

pritožbe na sodišče druge stopnje. Pravnomočni sklep se pošlje ministru za pravosodje, ki skladno z določbo drugega 

odstavka 530. člena tega zakona odloči o prošnji oziroma obvesti drugo državo, da niso izpolnjeni pogoji za soglasje. 

(3) Odločitev se posreduje na način, določen v prvem odstavku 532. člena tega zakona. 

534. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če teče zoper nekoga, ki je v tuji državi, v Republiki Sloveniji kazenski postopek ali če ga je domače 

sodišče kaznovalo, lahko vloži minister, pristojen za pravosodje, prošnjo za njegovo izročitev. 

(2) Prošnja se pošlje tuji državi po diplomatski poti; priložijo se ji listine in podatki iz 523. člena tega 

zakona. 

535. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če je nevarnost, da bi tisti, katerega izročitev se zahteva, pobegnil ali se skril, lahko zahteva minister, 

pristojen za pravosodje, še preden ravna po prejšnjem členu, naj se zoper njega ukrene, kar je potrebno, da se pripre. 

(2) V prošnji za začasen pripor je treba posebej navesti podatke o istovetnosti zahtevane osebe, naravo in 

označbo kaznivega dejanja, številko odločbe ter datum, kraj in naslov organa, ki je odredil pripor, oziroma podatke o 

pravnomočnosti sodbe in pa izjavo, da bo izročitev zahtevana po redni poti. 

536. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Oseba, ki je bila izročena Republiki Sloveniji, se ne sme kazensko preganjati, jo obsoditi ali pripreti, 

da bi izvršili obsodbo ali priporni nalog za katerokoli drugo kaznivo dejanje, storjeno pred njeno izročitvijo, niti se je 

ne sme izročiti ali predati drugi državi brez soglasja države, ki je osebo izročila. Predlog za podajo prošnje za izdajo 

soglasja za pregon za druga kazniva dejanja oziroma za izvršitev kazni ali izročitev ali predajo tretji državi poda 

pristojno sodišče, pred katerim teče postopek oziroma je zadolženo za izvršitev kazni. Predlogu morajo biti priložene 

listine iz 523. člena tega zakona. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se sme oseba kazensko preganjati oziroma se sme zoper njo 

izvršiti kazen tudi za druga kazniva dejanja, storjena pred izročitvijo, če: 

1. oseba, ki je imela možnost oditi z ozemlja Republike Slovenije, tega ne stori v petinštiridesetih dneh po svoji 

dokončni izpustitvi ali se v Republiko Slovenijo po odhodu znova vrne; 

2. je za drugo dejanje, ki ga je oseba storila pred izročitvijo, predpisana le denarna kazen; 

3. se je oseba pred izročitvijo izrecno odpovedala načelu specialnosti; 

4. država, ki je osebo izročila, soglaša s pregonom, izvršitvijo kazni ali izročitvijo tretji državi, zaradi drugega 

kaznivega dejanja, ki ga je oseba storila pred izročitvijo. 

(3) Če je bila taka oseba pravnomočno obsojena od domačega sodišča tudi za druga pred izročitvijo 

storjena kazniva dejanja, za katera izročitev ni bila dovoljena, se smiselno uporabijo določbe 407. člena tega zakona. 

(4) Če je izročitev dovoljena z določenimi pogoji glede vrste ali višine kazni, ki se sme izreči oziroma 

izvršiti, in s temi pogoji sprejeta, je sodišče pri izrekanju kazni vezano na te pogoje. Če pa gre za izvršitev že izrečene 

kazni, spremeni sodišče, ki je sodilo na zadnji stopnji, sodbo in prilagodi izrečeno kazen pogojem izročitve. 

(5) Če je bila izročena oseba v tuji državi priprta zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila 

izročena, se ji čas, ki ga je prebila v priporu, všteje v kazen. 
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537. člen 

(delno se preneha uporabljati) 

(1) Če zahteva izročitev tuja država od druge tuje države, zahtevano osebo pa bi bilo treba prepeljati čez 

ozemlje Republike Slovenije, sme na prošnjo prizadete tuje države to dovoliti minister, pristojen za pravosodje, s 

pogojem, da ne gre za državljana Republike Slovenije in ne za izročitev zaradi političnega ali vojaškega kaznivega 

dejanja. 

(2) Prošnja za prevoz osebe čez ozemlje Republike Slovenije mora obsegati vse podatke iz 523. člena 

tega zakona. 

(3) Če velja vzajemnost, obremenjujejo stroški za prevoz osebe čez ozemlje Republike Slovenije 

proračun. 

 

11.5. Priloga 5: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije obsega: 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-A (Uradni list 

RS, št. 26/11 z dne 8. 4. 2011), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-B (Uradni list 

RS, št. 43/11 z dne 3. 6. 2011), 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – uradno prečiščeno besedilo – ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 

69/11 z dne 2. 9. 2011). 

Z A K O N  

O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK) 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 3) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina zakona) 

Ta zakon z namenom krepitve delovanja pravne države določa ukrepe in metode za krepitev integritete 

in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov. 

2. člen 

(uresničevanja namena zakona) 

Namen tega zakona se uresničuje tako, da se: 

z omejevanjem in preprečevanjem korupcije ter nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij z drugimi funkcijami in 

dejavnostmi zagotovi neodvisno izpolnjevanje ustavno in zakonsko določenih funkcij; 

z uresničevanjem resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije, oblikovanjem strokovnih mnenj in standardov dobre 

prakse, nudenjem pomoči pri izobraževanju, zagotavljanju ozaveščenosti ter načrtovanju in ocenjevanju 

integritete na vseh ravneh vzpodbuja in krepi sposobnost posameznikov in institucij, da prevzamejo odgovornost 

za razvoj integritete in s tem tudi za preprečevanje in odkrivanje korupcije; 

z nadzorom nad premoženjem in sprejemanjem daril funkcionarjev, preprečevanjem in odpravljanjem nasprotja 

interesov ter koruptivnih ravnanj ter nadzorom nad lobiranjem vzpodbuja in krepi transparentnost v procesih in 

postopkih izvrševanja javne oblasti pri opravljanju javnih funkcij in pri upravljanju javnih zadev; 

z določitvijo pogojev za opravljanje dejavnosti lobiranja pri delovanju javnega sektorja, zagotovi transparentnost te 

dejavnosti na način, ki bo podpiral dobre, omejeval in kaznoval neetične prakse lobiranja; 

z zaščito prijaviteljev koruptivnih ravnanj vzpodbuja in krepi odkrivanje, preprečevanje ter odpravljanje koruptivnih 

ravnanj; 

z uresničevanjem mednarodnih obveznosti Republike Slovenije vzpodbuja, podpira in krepi sodelovanje in strokovno 

pomoč pri preprečevanju in zatiranju korupcije na mednarodni ravni; 

z ustanovitvijo in zagotavljanjem pogojev za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije kot samostojnega in 

neodvisnega državnega organa za krepitev integritete in protikorupcijskega delovanja, ter določitvijo njenih 

nalog in pristojnosti vzpodbuja in krepi sodelovanje državnih organov in organov samoupravnih lokalnih 

skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organi lokalne skupnosti), organizacij javnega sektorja, oseb z javnimi 

pooblastili, institucij civilne družbe, medijev in pravnih ter fizičnih oseb pri dvigu integritete v Republiki 

Sloveniji, preprečevanju korupcije in učinkovitem odzivu države proti vsem oblikam koruptivnih ravnanj. 

3. člen 
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(veljavnost zakona) 

(1) Ta zakon velja za javni sektor, če drug zakon vprašanj, ki so urejena s tem zakonom, ne ureja drugače. 

(2) Če ta zakon tako določa, velja tudi za zasebni sektor. 

4. člen 

(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

 »korupcija« je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot 

tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali 

posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega; 

 »mednarodna korupcija« je korupcija, v kateri je udeležena najmanj ena fizična ali pravna oseba iz tujine; 

 »integriteta« je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in 

odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v 

nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi; 

 »javni sektor« ima isti pomen kot javni sektor po zakonu, ki ureja javne uslužbence vključno z javnimi podjetji 

in gospodarskimi družbami, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost; 

 »zaposleni v javnem sektorju« so funkcionarji, javni uslužbenci in zaposleni v javnih podjetjih in gospodarskih 

družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali samoupravna lokalna skupnost; 

 »funkcionarji oziroma funkcionarke« (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) so: poslanci državnega zbora, člani 

državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, 

sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnosti (v 

nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti), poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njihove 

pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta in drugi funkcionarji iz Slovenije v 

evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, generalni sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler 

prejemajo nadomestilo plače v skladu z zakonom, ter funkcionarji Banke Slovenije, če njihove pravice in 

obveznosti niso drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko 

Slovenije; 

 »družinski člani« so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom 

živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti; 

 »uradniki oziroma uradnice na položaju« (v nadaljnjem besedilu: uradniki na položaju) so: generalni direktorji, 

generalni sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi ministrstev, predstojniki vladnih služb, načelniki 

upravnih enot, direktorji oziroma tajniki občinskih uprav; 

 »poslovodne osebe« so direktorji in člani kolektivnih poslovodnih organov javnih agencij, javnih skladov, javnih 

zavodov, javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 

proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti ter javnih podjetij in gospodarskih družbi, v katerih 

imata država ali samoupravna lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv; 

 »uradne osebe« so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani 

organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja; 

 »osebe, odgovorne za javna naročila«, so: osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo 

javnega naročila in ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe 

oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila, za katera je potrebno v skladu z 

zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja, razen postopek oddaje naročila male 

vrednosti, in kadar gre za javna naročila, za katera ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja, če je vrednost 

naročila enaka ali višja od vrednosti za izvedbo postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, ne glede na to 

ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni 

s stopnjo tajnosti. Za osebe, odgovorne za javna naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo 

sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku; 

 »nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na 

nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog; 

 »zasebni interes uradne osebe« pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane 

in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike; 

 »lobiranje« je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih 

organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in 

drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav lokalnih skupnosti, ter nosilcev 

javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, 
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izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali 

obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati 

na vsebino ali postopek sprejemanja prej navedenih odločitev; 

 »lobist oziroma lobistka« (v nadaljnjem besedilu: lobist) je oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je vpisana v 

register lobistov ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira 

oziroma je zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne organizacije; 

 »lobiranci oziroma lobiranke« (v nadaljnjem besedilu: lobiranci) so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih 

organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in 

sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke tega člena, s katerimi z namenom 

lobiranja komunicira lobist; 

 »interesne organizacije« so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih 

ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja; 

 »nosilci ukrepov« so organi in organizacije, ki so z akcijskim načrtom za uresničevanje resolucije določeni kot 

izvajalci ukrepov za dosego ciljev resolucije. 

II. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

1. Opredelitev, sestava in nadzor nad delom Komisije za preprečevanje korupcije 

5. člen 

(položaj komisije) 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) je samostojen in neodvisen 

državni organ, ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega ogrožanja s 

koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v 

tem in v drugih zakonih. 

6. člen 

(sredstva za delo komisije) 

Sredstva za delo komisije se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije na predlog komisije. Komisija 

samostojno odloča o porabi proračunskih sredstev. 

7. člen 

(imenovanje funkcionarjev komisije) 

(1) Komisija ima predsednika komisije in dva namestnika predsednika komisije. Predsednik komisije in 

namestnika predsednika komisije so funkcionarji. 

(2) Predsednik komisije in njegova namestnika morajo biti državljani Republike Slovenije, imeti morajo 

najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki 

ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, in najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za 

katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne smejo biti pravnomočno obsojeni na kazen zapora. 

(3) Predsednik komisije in njegov namestnik mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, 

ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v komisiji opravljala zakonito in v skladu s pravili 

stroke. 

(4) Funkcija predsednika in namestnika predsednika komisije ni združljiva z opravljanjem funkcije ali 

delom v drugi osebi javnega ali zasebnega prava, ki deluje na področjih, kjer komisija izvršuje pristojnosti po tem 

zakonu. 

(5) Predsednik in namestnika predsednika komisije morajo najkasneje v roku enega meseca po nastopu 

funkcije prenehati opravljati delo ali funkcijo iz prejšnjega odstavka. 

(6) Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let, namestnika predsednika za dobo petih let, na 

svoje funkcije pa so lahko imenovani dvakrat zapored. 

8. člen 

(pogoji za delovanje komisije) 

(1) Predsednik in namestnika predsednika komisije opravljajo svojo funkcijo polni delovni čas. 

(2) Pri komisiji je zaposleno potrebno število javnih uslužbencev. Vrste in število delovnih mest javnih 

uslužbencev se določijo z aktom o sistemizaciji. 

2. Izbirni postopek, imenovanje, delovanje, naloge in pristojnosti komisije 

9. člen 

(imenovanje komisije) 

(1) Predsednik komisije pol leta pred iztekom mandata predsednika in namestnikov predsednika o tem 

obvesti predsednika republike, ta pa pozove predlagatelje za člane izbirne komisije, da imenujejo svoje člane v roku 
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30 dni od prejema obvestila predsednika republike. Hkrati s pozivom za imenovanje članov izbirne komisije 

predsednik republike izvede javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika komisije in namestnika predsednika 

komisije. Za zbiranje kandidatur določi rok, ki ne sme biti krajši od 14 in ne daljši od 30 dni. Zbrane kandidature 

posreduje izbirni komisiji. 

(2) Izbirni postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika in namestnika izvede izbirna komisija, 

sestavljena iz petih članov. V izbirno komisijo po enega člana imenujejo: 

- Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), 

- Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor), 

- neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije izmed svojih članov, 

- Sodni svet izmed svojih članov, 

- Uradniški svet izmed svojih članov 

in imenovanja sporočijo Uradu predsednika Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad predsednika republike). 

(3) Prvo sejo izbirne komisije skliče generalni sekretar urada predsednika republike v sedmih dneh po 

poteku roka iz tretjega stavka prvega odstavka tega člena. Na prvi seji izbirna komisija določi način svojega dela in 

če se člani izbirne komisije ne odločijo drugače, jo vodi njen najstarejši član. 

(4) Če predlagatelji za člane izbirne komisije v roku iz prvega odstavka tega člena, niso imenovali svojih 

članov v izbirno komisijo, jih generalni sekretar urada predsednika republike pozove, da to storijo v naslednjih petih 

dneh od dne prejema poziva ter jih opozori, da bo v nasprotnem primeru izbirna komisija pričela s svojim delom v 

sestavi, z do tedaj imenovanimi člani. Izbirna komisija v tem primeru odločitev sprejme z večino glasov imenovanih 

članov. 

(5) Izbirna komisija preveri izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 7. člena tega zakona ter oceni 

primernost kandidatov skladno s tretjim odstavkom 7. člena tega zakona. Izbirna komisija v 30 dneh po izteku roka iz 

prejšnjega odstavka posreduje predsedniku republike seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za 

imenovanje. 

(6) Predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala izbirna komisije, imenuje 

predsednika komisije in namestnika predsednika komisije v 30 dneh po prejemu kandidatur. 

(7) Če predsednik republike izmed predlaganih kandidatov ne imenuje nobenega kandidata za 

predsednika oziroma namestnika predsednika komisije, o tem obvesti izbirno komisijo in takoj ponovi postopek 

javnega poziva za zbiranje kandidatur. Rok za zbiranje predlogov v tem primeru ne sme biti krajši od 14 in ne daljši 

od 30 dni. Izbirna komisija izvede postopek izbire primernih kandidatov v roku 14 dni od poteka roka za zbiranje 

kandidatur. Če tudi ponovljen postopek ni uspešen, se ponavlja toliko časa, dokler niso imenovani predsednik in oba 

namestnika predsednika komisije, pri čemer se upoštevajo roki iz tega odstavka. 

(8) Funkcionar komisije, ki mu je potekel mandat, opravlja funkcijo do imenovanja novega funkcionarja 

na njegovo funkcijo. 

(9) Naloge iz tega člena, potrebne za izvedbo zbiranja kandidatur in izbor primernih kandidatov, opravlja 

urad predsednika republike. 

10. člen 

(pristojnosti predsednika komisije) 

(1) Predsednik komisije zastopa komisijo ter vodi in organizira njeno delo. 

(2) Predsednik komisije izmed imenovanih namestnikov predsednika komisije določi prvega in drugega 

namestnika. 

(3) Predsednik komisije lahko pooblasti posameznega namestnika, da organizira in vodi delo na 

posameznih področjih. 

(4) Predsednika komisije v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti nadomešča prvi namestnik, v 

primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika komisije in prvega namestnika pa ga nadomešča drugi namestnik. Če 

je predsednik komisije razrešen v skladu z 22. členom tega zakona, do imenovanja novega predsednika opravlja naloge 

predsednika prvi namestnik. 

11. člen 

(način delovanja komisije) 

(1) Komisija deluje in odloča kot kolegijski organ, ki ga sestavljajo funkcionarji iz prvega odstavka 7. 

člena tega zakona. Zadeve obravnava na sejah, kjer sprejema mnenja, stališča in druge odločitve, ki morajo biti sprejete 

vsaj z dvema glasovoma. 

(2) Komisija svoje poslovanje uredi s poslovnikom in drugimi splošnimi akti. Poslovnik se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 
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12. člen 

(naloge in pristojnosti komisije) 

(1) Komisija: 

- pripravlja strokovne podlage za krepitev integritete in za programe usposabljanja; 

- usposablja osebe, ki so odgovorne za načrte integritete; 

- s predstavniki istovrstnih oseb javnega prava ali njihovih združenj pripravi vzorce njihovih načrtov integritete; 

- svetuje pri krepitvi integritete in preprečevanju ter odpravljanju tveganj za korupcijo v javnem in zasebnem 

sektorju; 

- spremlja in analizira podatke o stanju in uresničevanju nalog za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji; 

- spremlja zadeve s področja mednarodne korupcije ter spremlja in analizira podatke o številu in pojavnih oblikah 

kaznivih dejanj z elementi korupcije v Republiki Sloveniji; 

- opravlja naloge v zvezi z lobiranjem; 

- izdaja načelna mnenja, stališča, priporočila in pojasnila o vprašanjih, povezanih z vsebino tega zakona; 

- skrbi za izvajanje resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji; 

- pripravlja spremembe resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji in jih predlaga v 

obravnavo vladi, ki jih predloži v sprejem državnemu zboru; 

- daje soglasje k načrtom aktivnosti za uresničevanje resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije v Republiki 

Sloveniji, posameznim organom, opredeljenim v resoluciji; 

- opozarja pristojne organe v Republiki Sloveniji na uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih aktov s 

področja preprečevanja korupcije in jim daje predloge glede načina uresničevanja teh obveznosti; 

- sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja preprečevanja korupcije; 

- spremlja uresničevanje predpisov iz prejšnje alineje in daje pobude za njihove spremembe in dopolnitve; 

- lahko daje mnenje k predlogom zakonov ter ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi o usklajenosti 

določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije 

in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov; 

- lahko daje državnemu zboru in vladi pobude za ureditev določenega področja s sprejetjem zakona ali drugega 

predpisa, v skladu z njenimi nalogami in pristojnostmi; 

- sodeluje s podobnimi organi drugih držav in mednarodnih integracij ter mednarodnimi neprofitnimi 

organizacijami zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije;  

- sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, medijskimi in neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja s področja 

preprečevanja korupcije; 

- pripravlja izhodišča za kodekse ravnanja; 

- objavlja strokovno literaturo; 

- odplačno izvaja strokovne naloge v zvezi s pripravo in izdelavo načrtov integritete in pripravo ukrepov za 

preprečevanje korupcije za uporabnike iz zasebnega sektorja; 

- vodi evidence v skladu s tem zakonom; 

- opravlja druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni. 

(2) V zvezi z uresničevanjem naloge iz šeste alineje prejšnjega odstavka so policija in državno tožilstvo 

ter sodišče dolžni komisijo obveščati o zaključeni obravnavi kaznivih dejanj korupcije, v katerih so istočasno 

osumljeni, ovadeni, obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki 

Sloveniji in tujini, v roku 30 dni po zaključku zadev, in sicer policija z obvestilom o načinu zaključka zadeve, državno 

tožilstvo z aktom o zavrženju ovadbe ali odstopu od pregona ter sodišče s sodbo ali s sklepom. Dolžnost obveščanja 

velja tudi v primerih, ko v okviru mednarodnega sodelovanja od tujih policijskih ali pravosodnih organov izvedo za 

zaključeno zadevo v tuji državi, v kateri je bil ovaden, obtožen ali obsojen državljan Republike Slovenije. 

(3) Cenik za izvajanje nalog iz enaindvajsete alineje prvega odstavka tega člena določi komisija in ga 

objavi na svoji spletni strani. Pri obračunu stroškov in načinu vplačil za izvajanje prej navedenih nalog se upoštevajo 

predpisi sprejeti na podlagi zakona, ki ureja javne finance. 

13. člen 

(pristojnosti komisije ob sumu korupcije ali drugih kršitev) 

(1) Komisija lahko na lastno pobudo, na podlagi prijave pravne ali fizične osebe ali na zahtevo iz drugega 

odstavka tega člena uvede postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvi 

poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike 

in integritete javnega sektorja. 

(2) Zahtevo za uvedbo postopka iz prvega odstavka lahko podajo tudi: 
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- državni zbor, 

- vlada, 

- računsko sodišče, varuh človekovih pravic, državna revizijska komisija, informacijski pooblaščenec, Banka 

Slovenije in drugi samostojni državni organi ali javnopravne institucije s področja finančnega poslovanja, 

vrednostnih papirjev, varstva konkurence in preprečevanja pranja denarja, 

- sodni svet, državno-tožilski svet, 

- državno tožilstvo in sodišče, če ne gre za dejanja, ki sta jih pristojna preganjati oziroma odločati o njih v okviru 

svojih zakonskih pristojnosti. 

(3) Komisija zadeve iz prejšnjega odstavka praviloma obravnava prednostno. Komisija lahko odloči, da 

ne bo uvedla postopka ali določila prednostne obravnave, če zadevo obravnava drug pristojen organ ali sodišče ali če 

je to v skladu s poslovnikom ali aktom komisije iz četrtega odstavka tega člena. V primeru zavrnitve zahteve mora 

komisija v roku 15 dni od prejema zahteve o svoji odločitvi in o razlogih zanjo pisno seznaniti vlagatelja zahteve. 

(4) Komisija sprejme in na spletnih straneh objavi akt, s katerim določi merila in postopek za določanje 

vrstnega reda obravnave prijav oziroma za uvedbo postopka na lastno pobudo ter merila in način odločanja o prioritetni 

obravnavi posameznih zadev. 

(5) Po končanem postopku komisija izda načelno mnenje ali ugotovitve o konkretnem primeru. Načelna 

mnenja in ugotovitve komisije po tem členu ne pomenijo odločanja o kazenski, prekrškovni, odškodninski, 

disciplinski ali drugi odgovornosti pravne ali fizične osebe in nimajo oblike upravne odločbe. V načelnih mnenjih in 

ugotovitvah komisija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer ime, priimek, funkcijo, položaj in 

zaposlitev. 

(6) Načelna mnenja komisije vsebujejo zlasti prikaz in opredelitev komisije do sistemskih 

pomanjkljivosti, neskladij in problemov ter predloge za izboljšanje stanja. Ugotovitve komisije o konkretnem primeru 

vsebujejo zlasti opis dejanskega stanja, oceno ravnanja s pravnega vidika, z vidika krepitve integritete javnega sektorja 

ter z vidika korupcijskih tveganj in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali tveganj pojasnilo, kakšno bi bilo dolžno 

ravnanje. 

(7) Kadar se ugotovitve komisije nanašajo na določeno ali določljivo fizično ali pravno osebo, komisija 

osnutek ugotovitev pred javno objavo pošlje tej osebi, ki se lahko v roku sedmih delovnih dni izjasni o navedbah v 

ugotovitvah. Če se obravnavana oseba do navedb v osnutku ne izjasni, to ni ovira za izdajo ugotovitev komisije. Če 

komisija na podlagi mnenja pristojnega organa oceni, da obstaja verjetnost, da bi to ogrozilo interese predkazenskega, 

kazenskega ali drugega nadzornega ali sodnega postopka, osnutka ugotovitev obravnavani osebi ne pošlje. 

(8) Komisija načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z odgovorom obravnavane 

osebe predstavi javnosti z objavo na svoji spletni strani in na drug primeren način. Če bi javna objava ugotovitev 

komisije ogrozila interese predkazenskega, kazenskega ali drugega nadzornega ali sodnega postopka, se komisija o 

terminu in vsebini javne objave predhodno posvetuje s pristojnim organom. 

(9) Kadar se ugotovitve nanašajo na funkcionarja, uradnika na položaju, javnega uslužbenca ali 

poslovodno osebo, komisija ugotovitve pošlje predstojniku organa oziroma organu, ki je pristojen za neposredno 

izvajanje nadzora nad delovanjem obravnavane osebe ali za njeno imenovanje in razrešitev. Ta mora v roku 30 dni 

oceniti škodljive posledice za ugled funkcije oziroma položaja ter ugled organa oziroma subjekta, v katerem 

obravnavana oseba deluje, uvesti nadzorne in disciplinske postopke in sprejeti ustrezne ukrepe skladno z zakonom, 

kodeksi ravnanja in načrtom integritete. O izvedenih ukrepih obvesti komisijo. 

(10) Ne glede na prejšnji odstavek komisija v primeru, ko je ugotovljeno hujše koruptivno ravnanje 

funkcionarja, uradnika na položaju ali poslovodne osebe, pošlje organu, ki je pristojen za imenovanje in razrešitev 

obravnavanega posameznika predlog za razrešitev in o tem obvesti javnost. Pristojni organ se je o predlogu komisije 

za razrešitev dolžan izreči v roku 30 dni. 

(11) Komisija na podlagi zahteve državnih organov, organizacij in drugih fizičnih ali pravnih oseb 

oblikuje odgovore, mnenja in pojasnila tudi o drugih vprašanjih iz svojega delovnega področja. 

13.a člen 

(pristojnost zahtevati nadzor) 

(1) Komisija lahko na podlagi nepravilnosti ali kršitev, ugotovljenih pri izvajanju postopka iz prejšnjega 

člena da obrazloženo pobudo: 

- generalnemu državnemu tožilcu za izvedbo nadzorstvenega pregleda nad delovanjem določene organizacijske 

enote vrhovnega državnega tožilstva oziroma okrožnega državnega tožilstva ali za izvedbo delnega 

nadzorstvenega pregleda nad delom posameznega državnega tožilca ali nad delom na posamezni zadevi; 



 
 

231 
 

- sodnemu svetu ali ministru za pravosodje za izvedbo službenega nadzora nad delom določenega sodišča ali nad 

delom določenega sodnika; 

- predsedniku višjega sodišča za pregled poslovanja sodišča skladno z zakonom, ki ureja sodišča, 

- pristojnemu inšpekcijskemu organu ali drugemu državnemu organu za izvedbo upravnega ali strokovnega 

nadzora nad delom določenega organa, organizacijske enote ali nad delom v posamezni zadevi, 

- predsednikom oziroma organom poklicnih organizacij z javnimi pooblastili za izvedbo strokovnega nadzora v 

okviru svojih pristojnosti ali 

- drugim organom oziroma njihovim predstavnikom za izvedbo nadzora nad delovanjem posameznika, organa ali 

dela na posameznem primeru, 

- predstojniku ali pristojnemu organu za uvedbo disciplinskega postopka zoper posameznega javnega uslužbenca 

ali funkcionarja. 

(2) Če zavrne pobudo iz prejšnjega odstavka, mora pristojna oseba oziroma organ najkasneje v 15 dneh 

od prejema pobude komisiji posredovati pisno obrazložitev zavrnitve pobude za izvedbo nadzora oziroma za uvedbo 

disciplinskega postopka. 

(3) Če izvede nadzor na podlagi pobude iz prvega odstavka tega člena, mora pristojna oseba oziroma 

organ končno poročilo o izvedbi nadzora in o ugotovitvah in izvedenih ukrepih posredovati komisiji najkasneje v 

osmih dneh od sprejema. Če uvede disciplinski postopek, mora o zaključku in rezultatih tega postopka prav tako 

obvestiti komisijo v osmih dneh od zaključenega postopka. 

14. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

(1) Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 

sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 

(2) Organi in organizacije javnega sektorja so dolžni v pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV, 

ki jih sklepajo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, kot obvezno sestavino pogodb ob upoštevanju 

konkretnega primera, vključiti vsebino iz prejšnjega odstavka, lahko pa vključijo tudi dodatne določbe za 

preprečevanje korupcije ali drugega poslovanja v nasprotju z moralo ali javnim redom. Ta določba velja tudi za 

sklepanje pogodb s ponudniki, prodajalci oziroma izvajalci del ali storitev izven ozemlja Republike Slovenije. 

(3) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je sklenila pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o 

domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka, pričeti z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z 

drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

(4) Komisija v primeru, da obstaja sum o nepravilnostih pri izvajanju drugega odstavka tega člena, od 

organov in organizacij javnega sektorja zahteva, da ji posredujejo vse pogodbe, sklenjene v določenem obdobju ali z 

določeno pogodbeno stranko. Če komisija ugotovi kršitev določb drugega odstavka tega člena ali domnevni obstoj 

dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena, o tem obvesti organ ali organizacijo, ki je sklenila pogodbo, in druge 

pristojne organe. 

(5) V primeru, da organ ali organizacija javnega sektorja oceni, da zaradi narave posamezne pogodbe 

vključitev protikorupcijske klavzule ni možna ali primerna, ali če druga pogodbena stranka s sedežem izven Republike 

Slovenije nasprotuje taki vključitvi, lahko organ ali organizacija komisijo z obrazloženim predlogom zaprosi, da za 

posamezno pogodbo odobri izvzetje iz dolžnosti, ki jo določa drugi odstavek tega člena. Pri odločanju komisija 

upošteva zlasti javni interes, da se pogodba sklene, objektivne okoliščine, ki ne omogočajo sklenitve posla s 

protikorupcijsko klavzulo ter stopnjo splošnega korupcijskega tveganja pri enakovrstnih poslih. Dovoljenje komisije 

za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule se objavi na spletnih straneh komisije oziroma se po dogovoru z 

organom ali organizacijo objavi takrat, ko ne more več vplivati na sklenitev pogodbe. 

(6) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s 

predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika 

zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke 
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o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih 

subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 

ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti 

komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži 

lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 

15. člen 

(pravila postopka) 

(1) Če s tem zakonom ni določeno drugače, pri svojih postopkih komisija uporablja zakon, ki ureja splošni 

upravni postopek. 

(2) Zoper odločbo komisije ni mogoča pritožba, dopusten pa je upravni spor. 

16. člen 

(pridobivanje podatkov in dokumentov s strani komisije) 

(1) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter druge pravne 

osebe javnega in zasebnega prava morajo komisiji na njeno obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe drugih zakonov 

in ne glede na obliko podatkov, v roku, ki ga določi komisija, brezplačno posredovati vse podatke, tudi osebne, in 

dokumente, ki so potrebni za opravljanje zakonskih nalog komisije. Če je naslovnik zahteve komisije Banka Slovenije, 

izmenjava podatkov poteka skladno s pravom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ureja izmenjavo 

nadzornih in statističnih informacij ter varovanje poklicne skrivnosti, ter z določbami predpisov, ki glede navedenih 

vsebin zavezujejo Banko Slovenije. 

(2) Obrazložena zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbo pravne podlage za pridobitev 

podatkov in razloge ter namen, za katerega se zahtevajo podatki. 

(3) Pri subjektu javnega sektorja ima komisija pri izvajanju svojih pristojnosti ne glede na določbe drugih 

zakonov in ne glede na obliko podatkov ali vrsto oziroma stopnjo tajnosti pravico vpogleda v podatke in dokumente, 

s katerimi razpolaga ta subjekt in pravico zahtevati njihov izpis ali kopijo. 

(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata za podatke, ki jih pri svojem delu v zaupnem 

razmerju pridobi odvetnik, zdravnik, socialni delavec, psiholog, duhovnik, ali kakšna druga oseba, ki ji zakon nalaga 

dolžnost varovanja podatkov iz zaupnega razmerja. Če komisija zahteva podatke, ki jih pristojni organi pridobijo s 

posebnimi oblikami pridobivanja podatkov po zakonu, ki ureja obveščevalno varnostno dejavnost ali če obstaja 

utemeljena nevarnost, da bi izvedba pooblastil komisije glede vpogleda ali posredovanja teh podatkov onemogočila 

ali bistveno otežila izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka ali ogrozila življenje ljudi ali varnost države, 

lahko policija, državno tožilstvo ali varnostno obveščevalna služba komisiji odreče dostop do celote ali dela 

zahtevanih podatkov oziroma omeji dostop do določenih prostorov. Zavrnitev oziroma omejitev mora biti pisno 

obrazložena. O ponovni zahtevi komisije za vpogled oziroma posredovanje podatkov v roku 15 dni dokončno odloči 

za področje policije generalni direktor policije, za področje tožilstva generalni državni tožilec, za področje 

obveščevalno varnostne dejavnosti pa vlada. 

(5) Če je mogoče utemeljeno sklepati, da oseba prikriva svoje premoženje ali dohodke z namenom 

izogibanja nadzoru po tem zakonu in komisija nalog iz IV. in V. poglavja tega zakona oziroma nadzora v zvezi s 

šestim odstavkom 14. člena tega zakona ne more izvršiti drugače oziroma ne more drugače ugotoviti dejanskega 

stanja, pošlje pristojnim organom pregona in nadzora, vključno z organom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja, 

zahtevo, da v okviru svojih pristojnosti ugotovijo dejansko stanje glede premoženja in lastništva v Republiki Sloveniji 

in v tujini in ugotovitve posredujejo komisiji. 

(6) V primeru postopka zaradi suma korupcije in ugotavljanja dejanskih znakov korupcije po tem zakonu, 

v katerem potrebuje podatke iz pristojnosti urada, pristojnega za preprečevanje pranja denarja in financiranja 

terorizma, komisija uradu pošlje obrazloženo pisno pobudo za zbiranje in analiziranje podatkov, informacij in 

dokumentacije skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Urad o ugotovitvah 

v najkrajšem možnem času obvesti komisijo. 

(7) Na zahtevo komisije so se uradne osebe in predstojniki oziroma odgovorne osebe v organizacijah, ki 

jim je podeljeno javno pooblastilo, dolžne udeležiti seje komisije in na njej osebno odgovarjati na vprašanja komisije. 

Ta dolžnost za navedene osebe velja še dve leti po prenehanju statusa, ki so ga imele v času dogodka oziroma ravnanja, 

ki ga obravnava komisija. 

(8) Vabilo na sejo iz prejšnjega odstavka komisija vabljeni osebi praviloma vroča osebno prek organa ali 

organizacije, v kateri vabljena oseba dela. Vabilo pošlje po pošti, po svoji uradni osebi, ali po pravni ali fizični osebi, 

ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki ali po elektronski poti, ki omogoča dejansko seznanitev z vabilom. 

Če komisija oceni, da je tako primerneje, se vabilo vroča na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča vabljene 
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osebe, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Izjemoma se osebo lahko vabi tudi po telefonu, 

če s tem soglaša in soglasje komisiji isti dan potrdi po elektronski poti iz svojega osebnega ali službenega 

elektronskega naslova. Vabilo mora biti vabljeni osebi vročeno najmanj pet dni pred sejo. 

(9) Oseba, vabljena na sejo komisije po prejšnjem odstavku, ima pravico do pravnega zastopanja in ne 

glede na določbo sedmega odstavka tega člena ni dolžna odgovarjati na vprašanja, če bi z odgovorom sebe ali svojega 

družinskega člana spravila v znatno premoženjsko škodo ali v kazenski pregon. 

16.a člen 

(uporaba zunanjih strokovnjakov) 

(1) Komisija lahko pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti pridobi zunanje strokovno mnenje. 

(2) Oseba, ki da komisiji strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka, ne sme razkriti, objaviti ali 

nepooblaščenim tretjim osebam posredovati podatkov ali informacij, ki jih je pridobila oziroma se je z njimi seznanila 

v okviru ali v povezavi z opravljanjem svojega dela za komisijo. Strokovno mnenje, ki ga je dala komisiji, lahko 

objavi ali kako drugače posreduje javnosti samo na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja komisije. 

16.b člen 

(začasno opravljanje nalog pri komisiji) 

(1) Pri komisiji lahko na podlagi pisnega sporazuma komisije s predstojniki državnih organov za največ 

dve leti opravljajo naloge tudi javni uslužbenci iz drugih državnih organov. Za čas, ko so dodeljeni za opravljanje 

nalog javnih uslužbencev pri komisiji, se njihov delovnopravni status in naziv ne spreminjata, druga vprašanja, 

povezana z opravljanjem nalog pri komisiji, pa se uredijo v pisnem sporazumu med komisijo in predstojnikom 

državnega organa, pri katerem ima javni uslužbenec, začasno dodeljen na komisijo, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

(2) Za čas, ko ti uslužbenci opravljajo naloge pri komisiji, so glede svojih dolžnosti in pravic izenačeni z 

javnimi uslužbenci, zaposlenimi pri komisiji, poleg tega pa ravnajo po navodilih predsednika komisije oziroma 

njegovih namestnikov. 

3. Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije 

17. člen 

(neprofitne organizacije zasebnega sektorja) 

(1) Komisija za uresničevanje namena tega zakona ter za krepitev integritete sodeluje z neprofitnimi 

organizacijami zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 

(v nadaljnjem besedilu: sindikati). 

(2) Komisija lahko v okviru svojega finančnega načrta financira neprofitne organizacije zasebnega 

sektorja s področja preprečevanja korupcije pri izvajanju nalog na področju usposabljanja, informiranja ter osveščanja 

javnosti in organov javnega sektorja ter prenašanja dobrih praks na področju uresničevanja namena tega zakona. 

4. Nadzor nad delom in poslovanjem komisije 

18. člen 

(obveščanje javnosti) 

(1) Komisija o svojem delu obvešča javnost. 

(2) Komisija javnost obvešča z objavo svojih načelnih mnenj, stališč in odločitev ter sklicev sej in 

njihovih zapisnikov. 

(3) Na svoje seje lahko komisija vabi predstavnike neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja 

preprečevanja korupcije in sindikatov iz prejšnjega člena. 

19. člen 

(obveznost poročanja komisije) 

Komisija o svojem delu enkrat letno poroča državnemu zboru. Letno poročilo mora predložiti najkasneje 

do 31. maja tekočega leta za preteklo leto. 

20. člen 

(nadzor nad komisijo) 

(1) Nadzor nad opravljanjem nalog komisije opravlja državni zbor. Predsednik komisije enkrat letno 

poroča državnemu zboru brez navajanja podatkov, ki bi omogočali identifikacijo obravnavanih fizičnih ali pravnih 

oseb, o vsebini in obsegu dela, o svojih sklepih, ugotovitvah, mnenjih komisije povezanih s pristojnostmi komisije, 

ter poda oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja 

interesov. 

(2) Komisija mora najmanj vsake tri leta izvesti notranjo revizijo poslovanja na področju porabe 

materialno-finančnih sredstev in kadrovskih zadev s strani zunanjega revizijskega organa. Revizijsko poročilo pošlje 

komisija v seznanitev predsedniku republike in državnemu zboru. 
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21. člen 

(pristojnosti državnega zbora pri nadzoru) 

Državni zbor s smiselno uporabo določb tega zakona nadzira premoženjsko stanje, sprejemanje daril, 

nasprotje interesov ter nezdružljivost funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje 

korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije. 

22. člen 

(razrešitev komisije) 

(1) Predsednik republike predsednika komisije ali namestnika predsednika komisije razreši: 

- če predsednik komisije ali namestnik predsednika komisije to zahteva, 

- če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora, 

- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 

- če ne ravna v skladu s petim odstavkom 7. člena tega zakona. 

(2) O dejstvih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka mora predsednik komisije ali namestnik 

predsednika komisije predsednika republike seznaniti v roku treh dni od dne nastanka prej navedenih dejstev. 

(3) Če se ugotovi, da predsednik komisije in namestnik predsednika komisije ne ravna v skladu s petim 

odstavkom 7. člena tega zakona, ga predsednik republike razreši na predlog državnega zbora. 

(4) Predsednik republike lahko na predlog državnega zbora razreši predsednika komisije ali namestnika 

predsednika komisije, če funkcije ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom. 

(5) Kadar je predsednik ali namestnik predsednika predčasno razrešen, se za obdobje mandata imenuje 

nov funkcionar v skladu s postopkom iz 9. člena tega zakona. 

III. ZAŠČITA PRIJAVITELJEV 

23. člen 

(prijava korupcije in zaščita prijavitelja) 

(1) Vsakdo lahko komisiji ali drugemu pristojnemu organu poda prijavo o koruptivnem ravnanju v 

državnem organu, lokalni skupnosti, pri nosilcu javnih pooblastil ali drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava 

ali o ravnanju fizične osebe, za katero verjame, da ima znake korupcije. Komisija in drugi pristojni organi morajo 

prijavitelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih oziroma postopanju. Ta določba ne posega v pravico 

prijavitelja, da o koruptivnem ravnanju obvesti javnost. 

(2) Za dokumente, dosjeje, evidence in drugo dokumentarno gradivo iz postopka, ki ga komisija izvaja v 

zvezi s prijavo suma korupcije, se do zaključka postopka pred komisijo ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop 

do informacij javnega značaja. Podatki o zaščitenem prijavitelju korupcije tudi po zaključku postopka niso informacija 

javnega značaja. Ta določba velja tudi v primeru, ko je gradivo iz tega odstavka odstopljeno drugemu organu. Prijavo, 

ki vsebuje podatke, za katere je z zakonom določena stopnja tajnosti, sme prijavitelj posredovati le organom 

odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali komisiji. 

(3) Če komisija ugotovi, da prijava iz prejšnjih odstavkov vsebuje znake kaznivega dejanja, katerega 

storilec se preganja po uradni dolžnosti, obvesti o tem organe odkrivanja in pregona po zakonu, ki ureja kazenski 

postopek, z zaprosilom, da jo ti obvestijo o nadaljnjem postopku. 

(4) Identitete prijavitelja iz prvega odstavka tega člena, ki je prijavo podal v dobri veri oziroma je 

utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki v zvezi s prijavo resnični, kar ocenjuje komisija, ni dovoljeno ugotavljati 

ali razkrivati. Zlonamerna prijava se kaznuje kot prekršek po tem zakonu, če niso podani znaki za kaznivo dejanje. 

(5) Pri oceni, ali je prijava podana v dobri veri oziroma, ali je prijavitelj utemeljeno sklepal, da so njegovi 

podatki resnični, komisija upošteva predvsem naravo in težo prijavljenega ravnanja, z njim grozečo ali povzročeno 

škodo, morebitno prijaviteljevo kršitev dolžnosti varovanja določenih podatkov ter status organa ali osebe, kateri je 

bila zadeva prijavljena. 

(6) Če so v zvezi s prijavo korupcije podani pogoji za zaščito prijavitelja oziroma njegovih družinskih 

članov po zakonu, ki ureja zaščito prič, lahko komisija poda Komisiji za zaščito ogroženih oseb predlog za njihovo 

vključitev v program zaščite ali pobudo generalnemu državnemu tožilcu za izvedbo nujnih zaščitnih ukrepov. 

(7) Ko Komisija za zaščito ogroženih oseb odloča o predlogu komisije, se lahko njene seje udeleži tudi 

predstavnik komisije. 

(8) Samo sodišče lahko odloči, da se razkrijejo podatki in identiteta oseb iz četrtega odstavka tega člena, 

če je to nujno potrebno za zavarovanje javnega interesa ali pravic drugih. 

24. člen 

(prijava neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja) 
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(1) Uradna oseba, ki iz utemeljenih razlogov meni, da se od nje zahteva nezakonito ali neetično ravnanje 

ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje, lahko takšno dejanje prijavi nadrejenemu ali osebi, 

ki jo ta pooblasti (v nadaljnjem besedilu: pristojna oseba). 

(2) Če ni pristojne osebe, če se ta na prijavo pisno ne odzove v roku petih delovnih dni ali če je pristojna 

oseba tista, ki od uradne osebe zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, je za prijavo iz prejšnjega odstavka in za 

postopek z njo pristojna komisija. 

(3) Pristojna oseba ali komisija na podlagi prijave oceni dejansko stanje, po potrebi izda ustrezna navodila 

za ravnanje in ukrene, kar je potrebno, da se preprečijo nezakonite ali neetične zahteve ter nastanek škodljivih posledic. 

25. člen 

(ukrepi za zaščito prijavitelja) 

(1) Če so prijavitelji zaradi prijave iz 23. ali 24. člena tega zakona izpostavljeni povračilnim ukrepom in 

so nastale za njih škodljive posledice, imajo pravico od svojega delodajalca zahtevati povračilo protipravno 

povzročene škode. 

(2) Komisija prijaviteljem lahko nudi pomoč pri ugotavljanju vzročne zveze med škodljivimi posledicami 

in povračilnimi ukrepi iz prejšnjega odstavka. 

(3) Če komisija v postopku iz prejšnjega odstavka ugotovi vzročno zvezo med prijavo in povračilnimi 

ukrepi zoper prijavitelja, od delodajalca zahteva, da zagotovi takojšnje prenehanje takšnega ravnanja. 

(4) Če so prijavitelji iz prvega odstavka tega člena javni uslužbenci, lahko v primeru, ko se povračilni 

ukrepi nadaljujejo, kljub zahtevi komisije iz prejšnjega odstavka, in je nadaljevanje dela na njihovem delovnem mestu 

nemogoče, od svojega delodajalca zahtevajo premestitev na drugo enakovredno delovno mesto in o tem obvestijo 

komisijo. 

(5) Če prijavitelj v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bil zaradi prijave s strani 

delodajalca izpostavljen povračilnim ukrepom, je dokazno breme na strani delodajalca. 

(6) Uresničitev zahteve iz četrtega odstavka tega člena zagotovi delodajalec javnega uslužbenca 

najkasneje v roku 90 dni in o tem obvesti komisijo. 

IV. PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV IN NADZOR NAD SPREJEMANJEM DARIL 

1. Nezdružljivost 

26. člen 

(nezdružljivost opravljanja funkcije in izjeme) 

(1) Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene 

pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, 

raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim 

premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače. Funkcionar, ki dobi dovoljenje delodajalca oziroma sklene 

pogodbo za opravljanje ene od naštetih dejavnosti, razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja 

kmetije ali upravljanja z lastnim premoženjem, mora v roku 8 delovnih dni od pričetka opravljanja dejavnosti o tem 

pisno obvestiti komisijo ter priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica. 

(3) Komisija lahko v roku 15 delovnih dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka uvede postopek 

ocene nezdružljivosti funkcije, če oceni, da obstaja verjetnost, da bi glede na konkreten obseg in naravo dejavnosti ter 

glede na funkcijo, ki jo opravlja poklicni funkcionar, opravljanje te dejavnosti predstavljalo nesorazmerno tveganje 

za objektivno in nepristransko opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno integriteto. V tem primeru lahko komisija 

funkcionarju z odločbo prepove opravljati dodatno dejavnost ali pa mu postavi pogoje in omejitve, ki jih mora 

spoštovati pri opravljanju te dejavnosti. 

(4) Če drug zakon ne določa drugače, lahko komisija poklicnemu funkcionarju dovoli tudi opravljanje 

poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, pri čemer komisija upošteva javni interes ter stopnjo 

tveganja, da bi opravljanje te dejavnosti vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno 

integriteto. Če želi poklicni funkcionar dohodek pridobiti od organa, v katerem opravlja svojo funkcijo, komisija 

dovoljenja ne izda. Če izda dovoljenje, sme komisija funkcionarju postaviti tudi pogoje in omejitve, ki jih mora 

spoštovati pri opravljanju druge dejavnosti. 

(5) Če komisija ugotovi, da funkcionar ne spoštuje omejitev in pogojev iz odločbe po tretjem odstavku 

ali iz dovoljenja po prejšnjem odstavku ali opravlja poklicno ali drugo dejavnost na način, ki vpliva na objektivno in 

nepristransko opravljanje funkcije, komisija z odločbo dovoljenje prekliče. Funkcionar mora takoj, najkasneje pa po 

pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja, prenehati opravljati poklicno ali drugo dejavnost. 

(6) V upravnem sporu zoper odločbo komisije o preklicu dovoljenja upravno sodišče odloča prednostno. 
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(7) Če funkcionar po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja ne preneha z opravljanjem poklicne 

ali druge dejavnosti, komisija o tem obvesti organ, ki je pristojen za imenovanje in razrešitev funkcionarja. Ta organ 

mora v roku 30 dni zoper funkcionarja izvesti ustrezne ukrepe skladno z zakonom in načrtom integritete organa in o 

tem obvestiti komisijo. 

27. člen 

(prepoved članstva in dejavnosti) 

(1) Poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja 

v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih 

agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. 

(2) Nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali 

zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor 

nad njihovim delom. 

(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, 

nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, 

če je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe, velja tudi za nepoklicne župane in 

podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je s subjekti iz tega odstavka ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno 

ali finančno povezana. 

28. člen 

(prenehanje opravljanja dejavnosti, funkcije ali članstva) 

(1) Funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal dejavnost ali funkcijo, ki po tem zakonu ni 

združljiva z opravljanjem njegove funkcije oziroma je v nasprotju s prejšnjim členom, mora najpozneje v 30 dneh po 

izvolitvi ali imenovanju oziroma po potrditvi mandata prenehati opravljati dejavnost oziroma funkcijo. 

(2) Funkcionar, ki je bil pred nastopom funkcije član organov, katerih članstvo po tem zakonu ni 

združljivo z opravljanjem njegove funkcije oziroma je v nasprotju s prejšnjim členom, mora takoj podati odstopno 

izjavo oziroma zahtevo za razrešitev članstva, to pa mu mora v 30 dneh od imenovanja na funkcijo prenehati. 

29. člen 

(opozorilo komisije in posledice neupoštevanja) 

(1) Če funkcionar v roku iz prejšnjega člena ne preneha opravljati dejavnosti, članstva ali funkcije, ki po 

tem zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije, ga komisija na to opozori in mu v opozorilu določi rok, v 

katerem mora prenehati opravljati to dejavnost ali funkcijo. Rok, ki ga določi komisija, ne sme biti krajši od 15 dni in 

ne daljši od treh mesecev. Komisija opozori na nezdružljivost tudi funkcionarja, ki je po nastopu funkcije pričel 

opravljati dejavnost, članstvo ali funkcijo, ki po tem zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije in mu v 

opozorilu določi rok, v katerem mora odpraviti nezdružljivost. Ta rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh 

mesecev. 

(2) Če komisija ugotovi, da funkcionar po roku, ki ga je določila komisija na podlagi prvega odstavka 

tega člena, še naprej opravlja nezdružljivo dejavnost, članstvo ali funkcijo, o tem obvesti pristojni organ, ki je pristojen 

predlagati ali začeti s postopkom za prenehanje funkcije tega funkcionarja. O svoji končni odločitvi pristojni organ 

obvesti komisijo. 

(3) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za neposredno voljene funkcionarje. Če v njihovem primeru 

komisija ugotovi dejstva iz prejšnjega odstavka, o svojih ugotovitvah obvesti javnost in svoje ugotovitve objavi na 

spletnih straneh komisije. 

2. Prepoved in omejitve sprejemanja daril 

30. člen 

(prepoved in omejitve sprejemanja daril funkcionarjev) 

(1) Funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi (v nadaljnjem besedilu: darila) v zvezi z 

opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti. 

(2) Protokolarna darila so darila funkcionarjem, dana s strani predstavnikov drugih državnih organov, 

drugih držav in mednarodnih organizacij in institucij, ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, 

dana v podobnih okoliščinah. 

(3) Priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki ne presegajo 

vrednosti 75 eurov in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 eurov, če so prejeta od iste osebe. 

V nobenem primeru se kot darilo manjše vrednosti ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin. 

(4) Ne glede na njihovo vrednost funkcionar ne sme sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na 

objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije. 
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(5) Prepovedi in omejitve iz tega člena veljajo tudi za družinske člane funkcionarja. 

31. člen 

(seznam daril) 

(1) Sprejeta darila in njihovo vrednost vpiše v seznam daril organ oziroma organizacija, v kateri 

funkcionar, ki je sprejel darilo, opravlja funkcijo. 

(2) V seznam daril iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo darila, katerih vrednost ne presega vrednosti 25 

eurov. 

(3) Protokolarna ali priložnostna darila, ki presegajo vrednost 75 eurov, postanejo last Republike 

Slovenije, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo. 

(4) Če komisija ugotovi, da prejeto protokolarno ali priložnostno darilo presega vrednosti iz prejšnjega 

odstavka ali v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena, darilo na podlagi odločbe komisije postane last Republike 

Slovenije, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo. 

(5) Darilo iz tretjega odstavka tega člena funkcionar preda v upravljanje organu oziroma organizaciji, v 

kateri opravlja funkcijo. Če darilo fizično ne obstaja več ali ga iz drugih razlogov ni mogoče predati v upravljanje 

organu oziroma organizaciji, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, funkcionar na podlagi odločbe komisije 

vplača vrednost darila v državni oziroma občinski proračun. 

(6) Način razpolaganja z darili, vodenja in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije 

prejemajo funkcionarji, ter glede drugih izvedbenih vprašanj v zvezi s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi 

funkcionarjev pri sprejemanju daril določi komisija. 

32. člen 

(posredovanje seznamov daril komisiji) 

(1) Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, kopije teh seznamov za 

preteklo leto posredujejo komisiji do 31. marca tekočega leta. 

(2) Če komisija pri pregledu seznama ugotovi odstopanje od zakonskih meril, določenih v 30. členu tega 

zakona, o tem obvesti organ oziroma organizacijo, ki ji je posredovala seznam. 

(3) Na podlagi zbranih podatkov komisija pripravi javni katalog daril, sprejetih v preteklem letu, in ga 

objavi na svoji spletni strani. 

33. člen 

(darila in objektivnost opravljanja funkcije) 

(1) Komisija pri spremljanju izvajanja določb tega zakona glede sprejemanja daril ocenjuje, ali je 

posamezen funkcionar sprejemal darila ali si pridobival koristi, ki so ali bi lahko vplivale na objektivno in 

nepristransko opravljanje njegove funkcije. 

(2) Če komisija oceni, da je posamezen funkcionar sprejemal darila ali si pridobival koristi, ki so ali bi 

lahko vplivale na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije, o tem nemudoma obvesti organe 

odkrivanja in pregona, po potrebi pa tudi druge pristojne organe. 

(3) Če komisija ugotovi, da je funkcionar sprejemal darila, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in 

nepristransko opravljanje njegove funkcije, darila na podlagi odločbe komisije postanejo last Republike Slovenije 

oziroma lokalne skupnosti. 

34. člen 

(darila državnim in lokalnim organom ter nosilcem javnih pooblastil) 

(1) Državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko sprejemajo darila samo v primerih 

in pod pogoji, kot jih določa zakon. 

(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe drugih 

zakonov ne smejo sprejemati daril, ki vplivajo ali bi lahko vplivala na zakonitost, objektivnost in nepristranskost 

njihovega delovanja. 

(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil skupaj s seznamom daril iz 

prvega odstavka 31. člena tega zakona komisiji posredujejo tudi seznam daril, sprejetih po prvem odstavku tega člena. 

(4) Če komisija ugotovi, da je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil sprejel 

darilo, ki vpliva ali bi lahko vplivalo na zakonitost, objektivnost in nepristranskost njegovega delovanja, darilo na 

podlagi odločbe komisije postane last Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti. 

3. Omejitve poslovanja 

35. člen 

(omejitve poslovanja in posledice kršitev) 
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(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s 

predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega 

partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali 

izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov 

družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 

pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s 

funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. 

(3) Prepoved poslovanja v obsegu, ki izhaja iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena, ne velja za 

postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da so 

pri tem dosledno spoštovane določbe tega ali drugega zakona o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu 

nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka 

ali posla. Če funkcionar oziroma njegov družinski član v tem primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov 

oziroma o dolžni izločitvi, nastopijo posledice kot v primeru prepovedi poslovanja. 

(4) Prepoved poslovanja iz prvega odstavka tega člena in prepoved iz prejšnjega odstavka veljata tudi za 

ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar 

član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem. 

(5) Funkcionarji v enem mesecu po nastopu funkcije, nato pa najkasneje v osmih dneh po vsaki 

spremembi, organu, v katerem opravljajo funkcijo, posredujejo naziv, matično številko in sedež subjektov, s katerimi 

so oni in njihovi družinski člani v razmerju iz prvega odstavka tega člena. Organ seznam subjektov iz prejšnjega 

stavka tega člena posreduje komisiji najkasneje v 15 dneh od prejema podatkov oziroma obvestila o spremembi 

subjektov. Komisija seznam subjektov iz prvega stavka tega odstavka mesečno objavlja na svoji spletni strani. 

(6) Omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred 

funkcionarjevim nastopom funkcije. 

(7) Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami tega člena, so nične. 

36. člen 

(začasna prepoved poslovanja po prenehanju funkcije) 

(1) V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal 

svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne 

stike. 

(2) Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme 

poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen 

pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

(3) O primeru iz prvega odstavka tega člena organ, pri katerem je funkcionar opravljal svojo funkcijo, 

nemudoma, najpozneje pa v roku 30 dni, obvesti komisijo. 

4. Nasprotje interesov 

37. člen 

(dolžnost izogibanja nasprotju interesov) 

(1) Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, 

da se mu izogne. 

(2) Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila 

kakšen nedovoljen zasebni interes. 

38. člen 

(posledice neupoštevanja dolžnosti izogibanja) 

(1) Če z drugim zakonom ni določeno drugače, mora uradna oseba, ki ob nastopu službe ali funkcije ali 

med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti 

svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa komisijo. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je 

prišlo do nasprotja interesov, razen, če bi bilo nevarno odlašati. 

(2) Predstojnik oziroma komisija o obstoju nasprotja interesov odločita v 15 dneh in s svojo odločitvijo 

takoj seznanita uradno osebo. 

39. člen 

(postopek ugotavljanja nasprotja interesov) 
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(1) Če obstaja verjetnost, da je pri uradnih ravnanjih uradnih oseb obstajalo nasprotje interesov, lahko 

komisija uvedbe postopek ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih posledic. 

(2) Če je na podlagi izvedenega postopka ugotovljeno nasprotje interesov, komisija s tem seznani 

pristojni organ ali delodajalca in mu določi rok, v katerem jo je dolžan obvestiti o sprejetih ukrepih. 

(3) Če komisija ugotovi, da je uradna oseba v obravnavani situaciji vedela oziroma bi morala in mogla 

vedeti, da obstaja nasprotje interesov, vendar je kljub temu ravnala v nasprotju z določbami o preprečevanju nasprotja 

interesov, komisija o tem obvesti druge pristojne organe. 

(4) Komisija lahko uvede postopek iz prvega odstavka tega člena v roku dveh let od opravljenih uradnih 

dejanj. 

40. člen 

(izjeme uporabe tega poglavja) 

Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za postopke, v katerih je izločitev uradne osebe urejena z drugim 

zakonom. 

V. NADZOR NAD PREMOŽENJSKIM STANJEM 

41. člen 

(dolžnost prijave premoženjskega stanja) 

(1) Zavezanci po tem poglavju so: poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na 

položaju, poslovodne osebe, osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo 

postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) in državljani Republike 

Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so 

bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora, in njihova dolžnost 

prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih 

institucij, za katero opravljajo funkcijo. 

(2) Poklicni funkcionar, nepoklicni župan in podžupan, uradnik na položaju in poslovodna oseba ter 

državljan Republike Slovenije, ki opravlja funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih 

institucijah, na katero je bil imenovan ali izvoljen na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora 

mora takoj, najpozneje pa v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije ali dela, komisiji sporočiti podatke o 

svojem premoženjskem stanju. Podatke o premoženjskem stanju morajo ti zavezanci komisiji sporočiti tudi leto dni 

po prenehanju funkcije ali dela. 

(3) Osebe, odgovorne za javna naročila, morajo komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem 

stanju enkrat letno, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, če so v preteklem koledarskem 

letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen v 11. točki 4. člena tega zakona. Podatke o svojem 

premoženjskem stanju morajo v roku in na način, določen v prejšnjem stavku, sporočiti tudi uradniki Državne 

revizijske komisije. Za osebe, odgovorne za javna naročila, in uradnike Državne revizijske komisije se ne uporablja 

drugi odstavek 43. člena tega zakona. 

(4) Sporočanje podatkov o premoženjskem stanju iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izvede 

preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije. 

(5) Organi, kjer so zaposleni zavezanci, in naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, 

komisiji posredujejo sezname teh zavezancev v 30 dneh po vsaki spremembi. Podatke o državljanih Republike 

Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so 

bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora, komisiji posredujeta 

vlada oziroma državni zbor. Seznami vsebujejo naslednje podatke zavezancev: osebno ime, EMŠO, davčno številko 

zavezanca, funkcijo oziroma položaj, naslov stalnega bivališča, pri funkcionarjih z omejenim mandatom in uradnikih 

na položaju pa tudi datum nastopa oziroma prenehanja funkcije oziroma položaja. 

42. člen 

(podatki o premoženjskem stanju) 

(1) Podatki o premoženjskem stanju zavezanca obsegajo: 

- osebno ime, 

- EMŠO, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- davčno številko zavezanca, 

- podatke o funkciji oziroma delu, 

- delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, 

- drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja, 
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- lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi 

zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije, 

- deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo subjekti iz prejšnje alineje v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti 

z oznako firme oziroma imena organizacije, (v nadaljnjem besedilu: posredno lastništvo), 

- obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, 

- nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, 

- denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno‑kreditnih službah, katerih skupna vrednost na 

posameznem računu presega 10.000 eurov, 

- skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov, 

- vrstah in vrednosti vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 

eurov, 

- dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov, 

- premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov, 

- druge podatke v zvezi s premoženjskim stanjem, ki jih zavezanec želi sporočiti. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki jih je možno pridobiti iz uradnih evidenc, lahko komisija pridobi 

iz teh evidenc zaradi preverbe resničnosti navedb zavezanca. 

(3) Če komisija na podlagi primerjave podatkov iz prvega odstavka tega člena in drugih podatkov ugotovi 

neskladje, lahko zahteva od zavezanca, da podatkom iz prvega odstavka tega člena priloži ustrezna dokazila. 

43. člen 

(dolžnost sporočanja sprememb premoženjskega stanja) 

(1) Podatke o letnih dohodkih iz desete alineje prvega odstavka prejšnjega člena v elektronski obliki 

pridobi komisija od pristojnega organa. 

(2) Vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva iz osme in devete alineje prvega 

odstavka prejšnjega člena in vsako spremembo v premoženjskem stanju iz enajste do sedemnajste alineje prvega 

odstavka prejšnjega člena, ki presega 10.000 eurov, mora zavezanec sporočiti komisiji do 31. januarja tekočega leta 

za preteklo leto. 

(3) Sporočanje sprememb premoženjskega stanja se izvede preko elektronskega obrazca, dostopnega na 

spletnih straneh komisije. Obrazec za sporočanje sprememb premoženjskega stanja obsega tudi možnost navedbe 

razloga povečanja premoženja. 

(4) Komisija lahko kadarkoli zahteva od zavezanca, da ji predloži podatke iz 42. člena tega zakona. 

Zavezanec mora komisiji predložiti te podatke najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve. 

(5) Če je ob primerjavi predloženih podatkov z dejanskim stanjem mogoče utemeljeno sklepati, da 

zavezanec svoje premoženje oziroma dohodke, z namenom izogibanja nadzoru po tem zakonu, prenaša na družinske 

člane, lahko komisija od njih zahteva, da v enem mesecu po prejemu zahteve komisiji predložijo podatke iz desete do 

šestnajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena. 

44. člen 

(poziv za predložitev podatkov premoženjskega stanja) 

(1) Če komisija ugotovi, da ji zavezanec ni sporočil podatkov o svojih funkcijah, dejavnostih, premoženju 

in dohodkih v skladu s tem zakonom, ga pozove, da ji v roku, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni, predloži 

predpisane podatke. 

(2) Če zavezanec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanih podatkov, komisija odloči, da se 

mu plača oziroma nadomestilo plače vsak mesec po tem, ko je pretekel rok, zniža za znesek v višini deset odstotkov 

njegove osnovne plače, vendar največ do višine minimalne plače. Odločbo je dolžan izvršiti delodajalec. 

(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za nepoklicne župane in podžupane. 

45. člen 

(nesorazmerno povečanje premoženja) 

(1) Če komisija na podlagi podatkov o premoženjskem stanju ali na podlagi drugih podatkov ugotovi, da 

se je premoženje zavezanca, od zadnje prijave nesorazmerno povečalo glede na njegove dohodke iz opravljanja 

funkcije ali dejavnosti, ki jo sicer opravlja v skladu z določbami in omejitvami iz tega in drugih zakonov ali pa da 

vrednost njegovega dejanskega premoženja, ki je osnova za odmero davčnih obveznosti, znatno presega prijavljeno 

vrednost premoženjskega stanja, pozove zavezanca, da najkasneje v 15 dneh pojasni način povečanja premoženja 

oziroma razliko med dejanskim in prijavljenim premoženjem. 

(2) Če zavezanec iz prejšnjega odstavka ne pojasni načina povečanja premoženja ali razlike med 

dejanskim in prijavljenim premoženjem ali tega ne stori na razumljiv način, komisija o tem obvesti organ, pri katerem 
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zavezanec opravlja funkcijo, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje zavezanca, v primeru suma storitve 

drugih kršitev pa tudi druge pristojne organe. 

(3) Organ, pri katerem zavezanec opravlja funkcijo ali delo, oziroma organ, pristojen za izvolitev ali 

imenovanje zavezanca, lahko razen pri neposredno izvoljenih funkcionarjih, na podlagi obvestila komisije iz 

prejšnjega odstavka, v skladu z ustavo in zakonom začne postopek za prenehanje mandata ali za razrešitev ali druge 

postopke in o tem obvesti komisijo. 

(4) Organi iz drugega in prejšnjega odstavka komisijo o svojih ugotovitvah in odločitvah obvestijo v treh 

mesecih od prejetja obvestila komisije. 

(5) Če komisija utemeljeno sumi, da se je premoženje zavezanca iz prvega odstavka tega člena znatno 

povečalo, pa za to povečanje zavezanec ni podal utemeljenega pojasnila, hkrati pa obstaja utemeljena nevarnost, da 

bo zavezanec s tem premoženjem razpolagal, ga skril ali odtujil, lahko komisija državnemu tožilstvu ali pristojnemu 

organu s področja preprečevanja pranja denarja, davkov ali finančnega nadzora predlaga, da ta v okviru svojih 

zakonskih pristojnosti ukrene vse potrebno za začasno zaustavitev transakcij ali zavarovanja denarja in premoženja z 

namenom odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi oziroma denarja in premoženja nezakonitega izvora. 

(6) Državno tožilstvo ali drug organ iz prejšnjega odstavka mora komisiji najpozneje v roku 72 ur pisno 

sporočiti, katere ukrepe je sprejel. 

46. člen 

(javnost podatkov) 

(1) Podatki o dohodkih in premoženjskem stanju zavezancev, z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila 

in uradnikov Državne revizijske komisije, so ne glede na omejitve, ki jih določa zakon o varovanju osebnih podatkov 

in davčnih tajnostih, javno dostopni v delu, ki se nanaša na dohodke in premoženje, pridobljeno v obdobju opravljanja 

javne funkcije oziroma dejavnosti in še eno leto po prenehanju opravljanja funkcije oziroma dejavnosti. Podatki so 

javno objavljeni še 24 mesecev od dneva prenehanja opravljanja javne funkcije oziroma dela. Podrobnejšo 

metodologijo za javno objavo podatkov določi komisija s poslovnikom. 

(2) Komisija na svoji spletni strani objavi podatke o dohodkih in premoženju, ki je bilo pridobljeno v 

obdobju opravljanja javne funkcije oziroma dejavnosti in še eno leto po prenehanju opravljanja funkcije oziroma 

dejavnosti, in sicer o: 

- osebnem imenu in funkciji zavezanca, 

- lastništvu oziroma deležih in številu delnic ter pravic v gospodarski družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z 

oznako firme oziroma imena organizacije, 

- lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi 

zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije, 

- številu in vrednosti nepremičnin brez zemljiškoknjižnih podatkov, 

- skupni vrednosti denarnih sredstev pri bankah, hranilnicah in hranilno‑kreditnih službah, če ta presega 10.000 

eurov, 

- skupni vrednosti gotovine, če ta presega 10.000 eurov, 

- skupni vrednosti vrednostnih papirjev, če ta presega 10.000 eurov, 

- skupni vrednosti dolgov, obveznosti oziroma prevzetih jamstev, če ta presega 10.000 eurov, 

- skupni vrednosti danih posojil, če ta presega 10.000 eurov, 

- premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov, na način, ki ne omogoča njihove identifikacije. 

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se objavijo na način, ki omogoča njihovo medsebojno primerljivost. 

VI. NAČRTI INTEGRITETE 

47. člen 

(načrt integritete) 

(1) Državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski 

zavodi in javni skladi (v nadaljevanju: zavezanci za izdelavo načrtov integritete), morajo skladno s tem zakonom 

oblikovati in sprejeti načrt integritete in o tem obvestiti komisijo. 

(2) Če ugotovi, da je izvajanje dejavnosti v javnem interesu in razpolaganje z javnim premoženjem 

izrazito izpostavljeno tveganjem za korupcijo ali drugim oblikam protipravnega ravnanja, lahko komisija izda sklep, 

s katerim javnemu subjektu, ki ni zajet v prejšnjem odstavku, v katerem se ta dejavnost opravlja ali razpolaganje 

poteka, odredi, da v sodelovanju z njo izdela, uresničuje in dopolnjuje načrt integritete. 

(3) Načrt integritete vsebuje zlasti: 

- oceno korupcijske izpostavljenosti institucije, 

- osebna imena ter delovna mesta oseb, odgovornih za načrt integritete, 
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- opis področij in načina odločanja z oceno izpostavljenosti tveganjem za korupcijo in predloge za izboljšave 

integritete, 

- ukrepe za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj za korupcijo ter 

- druge dele načrta, opredeljene v smernicah iz 50. člena tega zakona. 

(4) Komisija usposablja osebe iz druge alineje prejšnjega odstavka. 

48. člen 

(izdelava in nadzor načrtov integritete) 

(1) Zavezanci za izdelavo načrtov integritete se glede na oceno izpostavljenosti tveganjem korupcije 

razvrstijo v najmanj, srednje in najbolj izpostavljeno skupino, kazalniki za razvrščanje po posameznih skupinah, 

metodologija in način izdelave ter vrednotenje načrtov integritete so določeni v smernicah iz 50. člena tega zakona. 

(2) Komisija preverja, ali so zavezanci sprejeli načrt integritete in kako ga uresničujejo. 

49. člen 

(prošnja za oceno načrta integritete) 

Komisija lahko tudi na predlog drugih pravnih oseb, ki niso določene v prvem odstavku 47. člena tega 

zakona in na njihove stroške ob uporabi določbe drugega odstavka 47. člena tega zakona, izdela oceno integritete ali 

poda predloge za njeno izboljšanje. 

50. člen 

(objava smernic oblikovanja načrta integritete) 

Komisija izdela in na svojih spletnih straneh objavi smernice za oblikovanje načrtov integritete, 

preverjanje delovanja načrtov integritete in ocenjevanje integritete. 

VII. RESOLUCIJA O PREPREČEVANJU KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

51. člen 

(namen in cilj) 

(1) Resolucija je akt, ki ga na predlog vlade sprejme državni zbor. 

(2) Z resolucijo se teži k realnim, postopnim in premišljenim ukrepom za odpravo korupcije, njeni 

osnovni cilji so usmerjeni preventivno: dolgoročna in trajna odprava pogojev za nastanek in razvoj korupcije, 

vzpostavitev ustreznega pravnega in institucionalnega okolja za preprečevanje korupcije, dosledna uveljavitev 

odgovornosti za nezakonita dejanja, izgradnja splošno sprejemljivega sistema ničelne tolerance do vseh korupcijskih 

ravnanj skozi razne oblike izobraževanj in učinkovita uporaba mednarodno uveljavljenih standardov na tem področju. 

(3) Komisija spremlja uresničevanje resolucije na podlagi akcijskega načrta, ki ga v sodelovanju z nosilci 

ukrepov iz resolucije sprejme v roku treh mesecev po sprejemu resolucije ali njenih sprememb. 

(4) Za uresničevanje obveznosti iz prejšnjega odstavka lahko komisija daje predloge za sprejem in 

spremembo predpisov ter usmeritve glede načina izvrševanja ukrepov iz resolucije in načrtov za njeno uresničevanje. 

52. člen 

(aktivnosti) 

(1) Pri uresničevanju resolucije in načrtov za njeno uresničevanje komisija sodeluje z organizacijami iz 

javnega in zasebnega sektorja, neprofitnimi organizacijami zasebnega prava s področja preprečevanja korupcije ter z 

državljankami in državljani. 

(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka se nanaša na skupne dejavnosti pri izvajanju resolucije in načrtov 

za njeno uresničevanje, analize stanja na področju korupcije, izvajanje medijskih kampanj in druge dejavnosti, 

pomembne za krepitev integritete in preprečevanje korupcije. 

53. člen 

(akcijski načrt) 

(1) Nosilci ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje resolucije iz javnega sektorja komisiji do konca 

meseca februarja vsako leto poročajo o dejavnostih za uresničitev teh ukrepov v preteklem letu. 

(2) Komisija v roku treh mesecev po prejemu poročil iz prejšnjega odstavka sestavi poročilo o izvajanju 

resolucije z navedbo ključnih dosežkov, problemov, dejavnikov tveganja in ocene uspešnosti in ga vključi v letno 

poročilo o delu iz 19. člena tega zakona. 

(3) Zaradi neizvajanja ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje resolucije lahko komisija zoper 

odgovorne osebe za izvajanje ukrepov predlaga ugotavljanje odgovornosti pristojnemu organu. 

54. člen 

(spremembe in dopolnitve resolucije) 
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(1) Če nosilci ukrepov iz resolucije in iz načrtov za njeno uresničevanje v svojih poročilih predlagajo 

spremembe ali dopolnitve resolucije, komisija o njih sprejme mnenje ter s predlogi nosilcev in svojimi lastnimi 

predlogi v poročilu iz drugega odstavka prejšnjega člena seznani državni zbor. 

(2) Če komisija ugotovi, da bi bili potrebni takojšnji popravki resolucije ali izvedba drugih nujnih ukrepov 

za njeno uresničitev, pristojne pozove, da začnejo z njihovo izvedbo in o tem takoj obvesti državni zbor. 

(3) Če se komisija s predlogi nosilcev ukrepov iz prvega odstavka tega člena ne strinja, jih o tem obvesti 

in obrazloži svojo odločitev. 

55. člen 

(spremembe resolucije) 

Komisija vsaka tri leta preveri, ali je potrebno spremeniti ali dopolniti resolucijo. Ugotovitve in predloge 

vključi v prvo naslednje redno poročilo državnemu zboru. 

VIII. LOBIRANJE 

1. Lobiranja 

56. člen 

(lobiranje in lobist) 

(1) Lobiranje lahko opravljajo samo registrirani lobisti, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 58. 

člena tega zakona. 

(2) Lobist je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni zaposlena v javnem sektorju in ji ni bila odvzeta poslovna 

sposobnost ter ni bila zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji 

pravnomočno obsojena na več kot šest mesecev zapora. 

(3) Funkcionar ne sme lobirati pred potekom dveh let, odkar mu je prenehala funkcija. 

56.a člen 

(izjeme lobiranja) 

Delovanje posameznikov, neformalnih skupin ali interesnih organizacij z namenom vplivanja na 

odločanje državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi 

in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, na področju, ki se neposredno nanaša na sistemska vprašanja 

krepitve pravne države, demokracije in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne sodi med lobiranje po 

določbah tega zakona. 

2. Združenje lobistov 

57. člen 

(združenje lobistov) 

Lobisti se lahko združujejo v združenja lobistov, ki sprejmejo kodeks poklicne etike. 

3. Registracija lobistov 

58. člen 

(vpis v register) 

(1) Dejanja lobiranja lahko izvaja domača ali tuja fizična oseba, ki je vpisana v registru lobistov v 

Republiki Sloveniji, ki ga vodi komisija. Vpis v register je pogoj za pričetek izvajanja lobiranja. 

(2) Za pravno osebo lahko izvajajo lobiranje samo fizične osebe, ki so vpisane v register lobistov v 

Republiki Sloveniji. 

(3) Lobisti se vpišejo v register, ki vsebuje naslednje podatke: osebno ime lobista, davčno številko, 

naslov, kamor želi prejemati obvestila in vabila iz drugega odstavka 67. člena tega zakona, firmo oziroma ime in sedež 

gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter področja, 

glede katerih je registriral interes. 

(4) Ne glede na določbe tega zakona, se oseba, ki lobira za interesno organizacijo, v kateri je zaposlena, 

za ta namen ni dolžna vpisati v register lobistov. Enako velja za zakonitega zastopnika ali izvoljenega predstavnika 

interesne organizacije. 

(5) Za vpis v register se plača taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse. 

(6) Podatki v registru, razen davčne številke, so javni. 

(7) Tuji lobisti se v register vpišejo na podlagi uradno prevedenih dokazil, ki smiselno dokazujejo 

izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena. 

(8) Lobist mora prijaviti vsako spremembo podatkov za vpis v register v osmih dneh po nastanku 

sprememb. 

59. člen 

(listine vpisa) 
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Tuja fizična oseba mora priložiti za vpis v register tudi izpisek iz javnega registra za lobista samostojnega 

podjetnika, gospodarsko družbo ali interesno organizacijo, če je lobist pri teh zaposlen. 

60. člen 

(izdaja odločbe) 

(1) Komisija izda odločbo o vpisu v register oziroma odločbo o izbrisu iz registra v 15 dneh po prejemu 

vloge za vpis oziroma po nastopu razlogov za izbris iz registra. 

(2) Lobista se vpiše v register z dnem vročitve odločbe. 

(3) Na podlagi odločbe o vpisu v register se lobistu izda dokazilo o vpisu. Obrazec dokazila določi 

registracijski organ. 

(4) Dokazilo mora lobist vrniti registracijskemu organu v osmih dneh od prenehanja veljavnosti 

registracije oziroma od izbrisa iz registra. 

61. člen 

(dopolnitev podatkov vpisa) 

(1) Če komisija ugotovi, da kandidat za lobista za vpis oziroma za obnovitev vpisa v register ni predložil 

vseh potrebnih podatkov in prilog, ga najkasneje v petih dneh pozove, naj jih v določenem roku posreduje. Ta rok ne 

sme biti krajši od petih dni in ne daljši od 15 dni. 

(2) Če kandidat za lobista v določenem roku posreduje podatke, mu komisija izda odločbo o vpisu v 

register v nadaljnjih 15 dneh. 

(3) Če kandidat za lobista v roku iz prvega odstavka tega člena ne posreduje podatkov, se njegova vloga 

za vpis v register zavrže. 

62. člen 

(izbris iz registra) 

Lobista komisija izbriše iz registra, če: 

- se ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je bil vpisan v register, lažni, 

- je bil zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji 

pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zapora, 

- ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register, 

- pisno izjavi, da ne želi biti več lobist in opravljati lobiranja. 

4. Poročanje lobistov 

63. člen 

(poročilo lobista) 

(1) Lobist, ki je vpisan v register lobistov v Republiki Sloveniji, mora komisiji pisno poročati o svojem 

delu, in sicer: 

- do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, 

- najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije. 

(2) Lobist, ki je vpisan v register lobistov v Republiki Sloveniji, mora dokumentacijo, ki je osnova za 

poročanje komisiji, hraniti pet let od dneva podaje poročila iz prejšnjega odstavka.  

64. člen 

(vsebina poročila) 

Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje: 

- davčno številko lobista, 

- podatke o interesnih organizacijah, za katere je lobiral, 

- podatke o višini plačila, ki ga je prejel od teh organizacij za vsako zadevo, v kateri je lobiral, če pa je proces 

lobiranja sestavni del storitvene pogodbe, ki vključuje tudi druge dejavnosti in vrednost lobiranja ni mogoče 

enoznačno opredeliti, se poroča o vrednosti storitvene pogodbe, kjer lobist označi, kolikšen delež v odstotkih je 

plačilo za proces lobiranja, 

- navedbo namena in cilja, zaradi katerega je lobiral za posamezno interesno organizacijo, 

- navedbo državnih organov in lobirancev, pri katerih je lobiral, 

- navedbo vrst in načinov lobiranja za posamezno zadevo, v kateri je lobiral, 

- navedbo vrste in vrednosti donacij političnim strankam in organizatorjem volilnih ter referendumskih kampanj. 

65. člen 

(preizkus poročila in dopolnitev) 
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Komisija preizkusi, ali poročilo vsebuje vse predpisane podatke. Če ugotovi, da je poročilo glede 

predpisanih podatkov pomanjkljivo, zahteva, naj lobist v določenem roku poročilo ustrezno dopolni. Ta rok ne sme 

biti krajši od 20 dni in ne daljši od 30 dni. 

66. člen 

(preverjanje resničnosti podatkov in navedb) 

Komisija lahko preverja resničnost podatkov in navedb v poročilu: 

- z vpogledom v dokumentacijo lobista iz 64. člena tega zakona, 

- s poizvedbami pri interesnih organizacijah, za katere je lobist lobiral, 

- s poizvedbami pri državnih organih in lobirancih, pri katerih je lobist lobiral, 

- s poizvedbami pri političnih strankah in organizatorjih volilnih ter referendumskih kampanj, 

- s predlogom pristojnim organom, da opravijo revizijo poslovanja pri lobistu, ali gospodarski družbi, 

samostojnem podjetniku ali interesni organizaciji, kjer je lobist zaposlen, ali pri interesnih organizacijah, za 

katere je lobist lobiral. 

4. Informiranje 

67. člen 

(pravica do informiranosti lobista) 

(1) V pisni zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po zakonu, ki ureja dostop do informacij 

javnega značaja, lobirancu ni treba izpolniti pogojev iz prvega odstavka 69. člena tega zakona. 

(2) Lobist, ki je vpisan v register lobistov v Republiki Sloveniji, ima v zvezi s področji, za katere je 

registriral interes, pravico biti vabljen na vse javne predstavitve in na vse oblike javnih posvetovanj, o čemer so ga 

dolžni obveščati državni organi in lokalne skupnosti. 

68. člen 

(informiranje lobirancev in zapis lobiranja) 

(1) Lobist lahko lobirancem posreduje pisne in ustne informacije in gradivo v zadevah, v katerih lobira 

za interesne organizacije. 

(2) Lobist se pri izvajanju lobiranja lahko sestaja z lobiranci. Lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima 

namen lobirati, sestavi zapis, v katerem navede podatke o lobistu: osebno ime, podatek, ali se je identificiral v skladu 

z določbami tega zakona, področje lobiranja, ime interesne organizacije, ali druge organizacije, za katero lobira lobist, 

navedba morebitnih prilog in datum, kraj obiska lobista ter podpis lobiranca. Lobiranec zapis posreduje v roku treh 

dni v vednost svojemu predstojniku in komisiji. Obveznost izdelave zapisa za lobirance velja tudi v primeru stikov iz 

tretjega odstavka 69. člena tega zakona. Zapise komisija hrani za dobo petih let. 

69. člen 

(dolžnost identifikacije lobista) 

(1) Lobist se mora lobirancem identificirati in pokazati pooblastilo interesne organizacije za lobiranje v 

določeni zadevi. Lobist mora navesti tudi namen in cilj, zaradi katerega lobira. 

(2) Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom samo po predhodni preveritvi, ali je lobist vpisan v register 

lobistov, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 58. člena tega zakona. 

(3) Če bi pri stiku z določenim lobistom pri lobirancu nastalo nasprotje interesov, je lobiranec stik dolžan 

odkloniti. 

5. Prepovedi 

70. člen 

(prepovedana ravnanja lobistov) 

(1) Lobist ne sme lobirati izven okvirov, kot je določeno v 14. točki 4. člena tega zakona. 

(2) Lobist lobirancem ne sme posredovati netočnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij. 

(3) Lobist pri lobiranju ne sme ravnati proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z 

opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev. 

71. člen 

(prijava prepovedanih ravnanj lobistov) 

(1) Če lobist ne ravna v skladu s prejšnjim členom ali če ni vpisan v register lobistov v skladu z 58. 

členom, ga lobiranec v roku desetih dni od poskusa lobiranja prijavi komisiji. 

(2) Lobiranci so dolžni komisiji prijaviti stike iz četrtega odstavka 58. člena, kadar ti stiki potekajo na 

nejaven način. 

(3) Če ocenijo, da so stiki iz prejšnjega odstavka nezakoniti ali v nasprotju z namenom tega zakona, so 

jih lobiranci dolžni zavrniti in o tem obvestiti komisijo. 
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72. člen 

(pravica izjaviti se o prijavi) 

(1) Komisija v primeru prijave iz prejšnjega člena obvesti lobista oziroma prijavljeno osebo in ji določi 

rok, v katerem se lahko o tem izjavi. Ta rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni. 

(2) Izjavo iz prejšnjega odstavka lahko lobist oziroma prijavljena oseba da pisno ali ustno na zapisnik 

pred komisijo. 

(3) Resničnost podatkov iz prijave in izjave lobista ali prijavljene osebe lahko komisija preverja v skladu 

s 66. členom tega zakona. 

73. člen 

(sankcije zaradi neupoštevanja določil tega zakona) 

(1) Lobistu, ki ni poslal poročila iz 63. člena tega zakona ali ni dopolnil poročila v skladu s 65. členom 

tega zakona ali je po 66. členu tega zakona ugotovljeno, da je v poročilu navedel neresnične podatke, komisija lahko 

izreče naslednje sankcije: 

- pisni opomin, 

- prepoved lobiranja za določen čas, ki ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od 24 mesecev, 

- izbris iz registra. 

(2) Sankcije iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register lobistov. 

(3) Komisija sankcijo izreče v odvisnosti od teže kršitve, od posledic, ki so zaradi nje nastale in od tega, 

ali gre za prvo ali ponavljajočo kršitev. 

74. člen 

(sankcije zaradi kršitev identifikacije in prepovedi ravnanja lobistov) 

(1) Lobistu, ki je ravnal v nasprotju z 69. ali 70. členom tega zakona, komisija lahko izreče naslednje 

sankcije: 

- pisni opomin, 

- prepoved nadaljnjega lobiranja v določeni zadevi, 

- prepoved lobiranja za določen čas, ki ne sme biti krajši od 3 mesecev in ne daljši od 24 mesecev, 

- izbris iz registra. 

(2) Komisija sankcijo izreče v odvisnosti od teže kršitve, od posledic, ki so zaradi nje nastale in od tega, 

ali gre za prvo ali ponavljajočo kršitev. Sankcije iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register lobistov. 

IX. UPORABA PODATKOV IN VODENJE EVIDENC 

75. člen 

(uporaba podatkov) 

Podatki, pridobljeni v skladu s tem zakonom ter podatki, določeni v evidencah v tem zakonu, se smejo 

obdelovati le za izvajanje ukrepov in metod za krepitev integritete, za zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega 

sektorja, za preprečevanje korupcije in nasprotja interesov, za nadzor nad premoženjem in sprejemanjem daril in za 

vodenje registra lobistov. 

76. člen 

(evidence podatkov in rok hranjenja) 

(1) Komisija podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi tega zakona, hrani deset let, 

nato se dokumentacija s podatki in informacijami arhivira. 

(2) Komisija vodi naslednje evidence podatkov: 

- evidenco prijav o sumih korupcije in kršitev tega zakona, ki vsebuje ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča prijavitelja, ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča prijavljenih oseb in druge 

podatke, povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj za namene ugotavljanja 

korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije. 

- evidenco funkcionarjev, uradnikov na položaju, poslovodnih oseb, uradnih oseb, oseb odgovornih za javna 

naročila iz 4. člena tega zakona (osebno ime, EMŠO, davčna številka, funkcija oziroma položaj, naslov stalnega 

bivališča), za namene ugotavljanja zavezancev, njihove istovetnosti in preverjanja podatkov ter odločanja po tem 

zakonu, 

- evidenco zadev s področja mednarodne korupcije v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 12. člena tega zakona 

(osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe, EMŠO, kvalifikacija kaznivega dejanja, vrsta 

zaključka zadeve), za namene ugotavljanja vzrokov mednarodne korupcije, oblikovanja ukrepov, za potrebe 

poročanja mednarodnim organizacijam, odkrivanja primerov mednarodne korupcije v skladu s pooblastili po tem 

zakonu in sodelovanja z drugimi pristojnimi državnimi organi, 
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- evidenco zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj iz četrtega, petega in šestega odstavka 23. 

člena tega zakona (osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim, odločitev o tem, ali je bila prijava podana v 

dobri veri in ali je bila za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po zakonu, ki ureja 

zaščito prič), za namene izvajanja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj, spremljanja učinkovitosti zaščite in 

pomoči prijaviteljem, 

- evidenco zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje iz 

24. člena tega zakona (osebno ime prijavitelja komisiji, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma 

neetično ravnanje, navedba organa in seznam izdanih navodil komisije za ravnanje), za namene izvajanja zaščite 

uradnih oseb, spremljanja učinkovitosti zaščite in pomoči uradnim osebam, 

- evidenco o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona in evidenco zahtevkov za premestitev 

iz četrtega odstavka 25. člena tega zakona (osebno ime prijavitelja, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito 

oziroma neetično ravnanje, navedba organa, vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev), za namene 

ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov, ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter spremljanja učinkovitosti 

ukrepov komisije, 

- evidenco seznamov daril iz prvega odstavka 31. člena tega zakona (naziv organa, ki je prejel darilo, osebno ime 

obdarovanca in njegova funkcija, vrsta darila) in evidenco iz tretjega odstavka 34. člena tega zakona (naziv 

organa, ki je prejel darilo, osebno ime prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj, vrsta in vrednost darila), 

za namene ugotavljanja in odločanja o kršitvah glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril, nadzora komisije 

nad vodenjem seznamov daril ter njihovega objavljanja, 

- evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena tega zakona (naziv poslovnega subjekta, matična številka in sedež), 

za namene izvajanja nadzora nad omejitvami poslovanja, sporočanja podatkov, objavljanja podatkov o poslovnih 

subjektih za katere veljajo omejitve poslovanja z njimi, 

- evidenco uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena tega 

zakona ugotavljala obstoj nasprotja interesov (osebno ime uradne osebe, funkcija oziroma položaj, naslov 

stalnega prebivališča, vsebina odločitve komisije), za namene ugotavljanja in odločanja o nasprotju interesov ter 

sodelovanja s pristojnimi državnimi organi, 

- evidenco zavezancev iz prvega odstavka 41. člena, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 41. člena in prvega 

odstavka 42. člena, pri čemer se podatki o premoženjskem stanju vodijo ločeno, za namene ugotavljanja 

zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po tem zakonu ter za objavo podatkov in 

izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije, 

- evidenco zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena tega zakona (osebno ime, funkcija 

oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena tega zakona, seznam obvestil po drugem odstavku 45. 

člena tega zakona, seznam obvestil iz četrtega odstavka 45. člena tega zakona, seznam sprejetih odločitev po 

petem odstavku 45. člena tega zakona in seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena tega zakona), za namene 

ugotavljanja premoženjskega stanja zavezancev, za odločanje o kršitvah ter sodelovanja s pristojnimi državnimi 

organi, 

- evidenco oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena tega zakona (osebno ime, delovno mesto, organ), za 

namene učinkovitega izvajanja načrta integritete ter usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete, 

- evidenco funkcionarjev, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja 

ukrepov iz resolucije (tretji odstavek 53. člena), ki vsebuje podatke iz prve alineje tega odstavka, za namene 

uresničevanja resolucije, in predlaganja ukrepov v primeru njihovega neizvajanja, 

- evidenco – register lobistov, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka 58. člena tega zakona, za namene 

zagotavljanja zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem, 

- evidenco samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti 

(naziv, davčna številka) iz 58. člena tega zakona, za namene zagotavljanja zakonitosti, ugotavljanja, odločanja 

ter nadzora na lobiranjem, 

- evidenco izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu tega zakona (osebno ime lobista, davčna številka, vrsta 

kršitve, vrsta sankcije), za namene zagotavljanja zakonitosti in transparentnosti lobiranja, varnosti pravnega 

prometa, spremljanja vzrokov in kršitev ter oblikovanja ukrepov. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

77. člen 

(prekrški fizičnih oseb) 

(1) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 
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- se v nasprotju z določbo sedmega odstavka 16. člena tega zakona brez opravičila ne udeleži seje komisije ali ne 

odgovarja na vprašanja komisije iz njene pristojnosti, razen v primerih iz devetega odstavka 16. člena tega 

zakona, 

- v nasprotju z drugim odstavkom 16.a člena tega zakona brez predhodnega pisnega dovoljenja komisije razkrije, 

objavi ali nepooblaščenim tretjim osebam posreduje podatke ali informacije, ki jih je pridobil oziroma se je z 

njimi seznanil v okviru ali v povezavi z opravljanjem svojega dela za komisijo, 

- v nasprotju z določbo četrtega odstavka 23. člena tega zakona ugotavlja identiteto prijavitelja, ki je prijavo podal 

v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični, 

- v nasprotju z določbo drugega odstavka 26. člena tega zakona komisije ne obvesti o opravljanju poklicne ali 

druge dejavnosti, 

- v nasprotju z določbo tretjega odstavka 26. člena tega zakona ne spoštuje odločbe o prepovedi opravljanja 

dodatne dejavnosti ali pogojev in omejitev, ki mu jih je z odločbo postavila komisija, 

- v nasprotju z določbami 30. člena tega zakona sprejme darilo ali drugo korist v zvezi z opravljanjem funkcije, 

- v nasprotju z določbami 31. člena tega zakona sprejetega darila in njegove vrednosti ne vpiše v seznam daril pri 

organu ali organizaciji, v kateri opravlja svojo funkcijo ali ga ne preda v upravljanje organu oziroma organizaciji, 

v kateri opravlja funkcijo, 

- v nasprotju z določbo petega odstavka 35. člena tega zakona organu, v katerem opravlja funkcijo, ne sporoči 

podatkov o subjektih, s katerimi so on ali njegovi družinski člani povezani na način iz prvega odstavka 35. člena 

tega zakona, 

- v nasprotju z določbo prvega odstavka 36. člena tega zakona v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju 

do organa, v katerem je opravljal svojo funkcijo, nastopi kot predstavnik pravne osebe, ki s tem organom ima ali 

vzpostavlja poslovne stike, 

- v nasprotju z določbo prvega odstavka 38. člena tega zakona svojega predstojnika ali komisije ne obvesti takoj  

o nasprotju interesov oziroma možnosti, da bi do njega prišlo, 

- v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka 41. člena tega zakona komisiji ne sporoči podatkov o 

premoženjskem stanju, 

- v prijavo o premoženjskem stanju iz 42. in 43. člena tega zakona ali v njene dopolnitve ne vpiše potrebnih 

podatkov ali vpiše lažne podatke, 

- ki opravlja dejanja lobiranja, čeprav ni vpisan v register lobistov skladno s prvim odstavkom 58. člena in ni 

izvzet iz obveznosti registracije na podlagi četrtega odstavka 58. člena tega zakona, 

- kot lobiranec v skladu z drugim odstavkom 68. člena tega zakona ne izdela zapisa o lobiranju, 

- kot lobiranec v nasprotju z določbo 69. člena tega zakona ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register 

lobistov ali stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov, 

- ki kot lobiranec v roku iz 71. člena tega zakona ne prijavi komisiji lobista, ki ravna v nasprotju s 70. členom ali 

ni vpisan v register lobistov v skladu z 58. členom. 

(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 

- v nasprotju z določbo četrtega odstavka 23. člena tega zakona razkrije identiteto prijavitelja, ki je prijavno podal 

v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični, ali poda zlonamerno prijavo, 

- v nasprotju z določbo petega odstavka 26. člena tega zakona po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja 

ne preneha z opravljanjem poklicne ali druge dejavnosti, 

- v nasprotju z določbo 28. člena tega zakona ne preneha opravljati nezdružljive funkcije, članstva ali dejavnosti, 

- ki lobira v nasprotju s 70. členom tega zakona. 

(3) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije iz 

javnega sektorja, če v nasprotju z določbo drugega in petega odstavka 14. člena tega zakona v pogodbo, ki jo sklene 

organ ali organizacija javnega sektorja, ne vključi vsebine iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, ali po obvestilu 

komisije ali drugih organov o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 14. člena v nasprotju s tretjim 

odstavkom 14. člena tega zakona ne prične s postopkom ugotavljanja ničnosti pogodbe ali z drugimi ustreznimi ukrepi 

v skladu s predpisi Republike Slovenije, ali če komisiji v nasprotju z določbo četrtega odstavka 14. člena tega zakona 

ne posreduje zahtevanih pogodb in dokumentov, ali če v nasprotju z določbo šestega odstavka 14. člena tega zakona 

ne pridobi izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo 

tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ali če te izjave v nasprotju z določbo šestega odstavka 14. člena tega 

zakona na njeno zahtevo ne predloži komisiji. 
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(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil in pravne osebe javnega ali zasebnega prava, če komisiji v nasprotju z 

določbo prvega odstavka 16. člena tega zakona brezplačno ne posreduje vseh podatkov, tudi osebnih in dokumentov, 

ki so potrebni za opravljanje zakonskih nalog komisije. 

(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba subjekta iz javnega sektorja, 

če komisiji v nasprotju z določbo tretjega odstavka 16. člena tega zakona ne omogoči vpogleda v podatke in 

dokumente, s katerimi razpolaga ta subjekt ali ne izroči njihovega izpisa ali kopije. 

(6) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil in pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki v nasprotju z določbo 

četrtega odstavka 23. člena prične postopek za ugotavljanje ali razkritje prijavitelja zaradi prijave. 

(7) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki v nasprotju s prvim 

odstavkom 25. člena tega zakona prijavitelju povzroči škodljive posledice oziroma ga izpostavi povračilnim ukrepom. 

(8) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki v nasprotju z 

zahtevo komisije iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona ne preneha takoj s povračilnimi ukrepi. 

(9) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega prava, ki v nasprotju s četrtim in šestim 

odstavkom 25. člena tega zakona brez utemeljenega razloga ne premesti javnega uslužbenca. 

(10) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, ki sprejme darilo v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka 

34. člena tega zakona. 

(11) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, ki v nasprotju s prvim odstavkom 32. člena in tretjim odstavkom 34. 

člena komisiji ne posreduje seznamov prejetih daril. 

(12) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije 

javnega sektorja ali ožjega dela občine, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 35. člena tega 

zakona, in odgovorna oseba organa, ki komisiji ne posreduje seznama subjektov iz petega odstavka 35. člena. 

(13) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa, v katerem je 

funkcionar opravljal svojo funkcijo, če v nasprotju z drugim odstavkom 36. člena posluje s poslovnim subjektom 

funkcionarja. 

(14) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa, pri katerem je 

funkcionar opravljal svojo funkcijo, če v nasprotju s tretjim odstavkom 36. člena tega zakona komisije ne obvesti o 

ravnanju funkcionarja v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena tega zakona. 

(15) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali naročnika, ki 

komisiji v nasprotju s petim odstavkom 41. člena tega zakona ne posreduje seznama zavezancev. 

(16) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa 

lokalne skupnosti in nosilca javnih pooblastil kot nosilca izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta za uresničevanje 

resolucije, ki v nasprotju s prvim odstavkom 53. člena tega zakona komisiji ne poroča o dejavnostih za uresničitev teh 

ukrepov. 

78. člen 

(prekrški pravnih oseb) 

Z globo od 400 do 100.000 eurov se za prekršek iz tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, 

devetega, desetega, enajstega, dvanajstega, trinajstega, štirinajstega, petnajstega in šestnajstega odstavka 77. člena 

tega zakona kaznuje nosilec javnih pooblastil ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava, razen Republike 

Slovenije in lokalnih skupnosti. 

79. člen 

(prekršek interesne organizacije) 

(1) Z globo od 400 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek interesna organizacija, za katero z njeno 

vednostjo lobira posameznik, ki v nasprotju z 58. členom tega zakona ni registriran kot lobist. 

(2) Z globo od 400 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek interesna organizacija, po naročilu katere 

lobist lobira v nasprotju s 70. členom tega zakona. 

80. člen 

(izvajanje nadzora) 
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(1) Za izvajanje in za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je pristojna komisija. 

(2) Globe, predpisane s tem zakonom, se lahko v hitrem postopku izrekajo tudi v višjem znesku, kot je 

najnižji predpisan znesek globe, ne smejo pa presegati najvišjih zneskov glob, ki so za prekršek predpisane po tem 

zakonu. 

 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10) vsebuje naslednje prehodne 

in končne določbe: 

»XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

81. člen 

(pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije v preostalem mandatu članov) 

(1) Predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije za preprečevanje korupcije po Zakonu o 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 20/06 – ZNOJF‑1 in 33/07 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: 

Zakon o preprečevanju korupcije) nadaljujejo z delom v skladu z nalogami in pristojnostmi, ki jih imajo člani komisije 

po tem zakonu, do imenovanja in nastopa dela predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije 

imenovanih po tem zakonu. 

(2) Predsednik, namestnik predsednika in člani komisije za preprečevanje korupcije po Zakonu o 

preprečevanju korupcije sprejemajo odločitve z večino glasov vseh članov. 

82. člen 

(prepoved ponovnega imenovanja) 

Predsednik in namestnik predsednika ter člani komisije, imenovani po Zakonu o preprečevanju korupcije, 

po preteku svojih mandatov iz prvega odstavka prejšnjega člena ne morejo biti ponovno imenovani na funkcijo v 

komisiji. 

83. člen 

(prenehanje članstva, dejavnosti ali funkcije in omejitve poslovanja) 

(1) Funkcionarji, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo funkcijo ali dejavnost, ki po 26. členu 

oziroma 27. členu tega zakona ni združljiva z opravljanjem funkcije, morajo ravnati v skladu s prvim odstavkom 28. 

člena tega zakona v roku dveh mesecev po uveljavitvi zakona. 

(2) Funkcionarji, ki so na dan uveljavitve tega zakona člani organov v nasprotju s 27. členom tega zakona, 

morajo ravnati v skladu z drugim odstavkom 28. člena tega zakona v roku dveh mesecev po uveljavitvi zakona. 

(3) Tretji odstavek 27. člena se za nepoklicne župane in podžupane ne uporablja do poteka njihovih 

mandatov v subjektih iz prvega odstavka 27. člena tega zakona. 

(4) Pogodbe, ki so jih naročniki sklenili pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo ne glede na določbe 

prvega odstavka 35. člena v veljavi do izteka pogodbenega roka. Če na dan uveljavitve zakona poteka postopek 

javnega naročila, v katerem je udeležen ponudnik, s katerim naročnik v skladu s prvim in drugim odstavkom 35. člena 

ne sme poslovati, mora ponudnik v roku petih dni po uveljavitvi tega zakona umakniti svojo ponudbo. 

84. člen 

(zaključitev postopkov) 

(1) Postopki, začeti po Zakonu o preprečevanju korupcije, se zaključijo po določbah Zakona o 

preprečevanju korupcije. 

(2) Začeti postopek imenovanja predsednika in namestnika predsednika ter novih članov komisije v 

skladu z Zakonom o preprečevanju korupcije, se z dnem začetka veljavnosti tega zakona ustavi. 

(3) Predsednik republike v primeru iz prejšnjega odstavka v roku sedmih dni po začetku veljavnosti tega 

zakona začne postopek imenovanja funkcionarjev komisije tako, da pozove predlagatelje za člane izbirne komisije, 

da imenujejo svoje člane ter izvede javni poziv v skladu z 9. členom tega zakona. Hkrati pozove predlagatelje možnih 

kandidatov, ki so posredovali predloge v skladu s pozivom na podlagi zakona o preprečevanju korupcije iz prejšnjega 

odstavka, ali se njihov predlog šteje kot kandidatura po 9. členu tega zakona ob upoštevanju pogojev iz tega zakona. 

Postopek se nadaljuje v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo postopek imenovanja funkcionarjev komisije. 

85. člen 

(vzpostavitev evidenc) 

Komisija vzpostavi oziroma uskladi evidence podatkov po tem zakonu najkasneje v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega zakona. 

86. člen 

(roki za opravo dejanj) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102226
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(1) Zavezanci iz 41. člena tega zakona, ki še niso prijavili premoženja, svoje premoženje prvič prijavijo 

v roku 75 dni od uveljavitve tega zakona. 

(2) Zavezanci iz drugega odstavka 56. člena tega zakona svoje poročilo iz 63. člena tega zakona pošljejo 

komisiji po poteku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

(3) Delodajalec, pri katerem so zaposleni zavezanci iz 41. člena tega zakona, mora prvič komisiji 

predložiti sezname teh zavezancev v 30 dneh po uveljavitvi zakona. 

(4) Načrti integritete iz prvega odstavka 47. člena tega zakona morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega 

leta po uveljavitvi tega zakona. 

87. člen 

(smernice za načrte integritete) 

Komisija izdela in na svojih spletnih straneh objavi smernice za oblikovanje načrtov integritete, 

preverjanje delovanja načrtov integritete in ocenjevanje integritete v roku treh mesecev od uveljavitve zakona. 

88. člen 

(podzakonska predpisa) 

(1) Podzakonska predpisa, sprejeta na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, se uporabljata, če nista 

v nasprotju z določili tega zakona, in sicer: 

- Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) do sprejetja poslovnika komisije iz 

11. člena tega zakona, 

- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 17/05) do določitve načina 

razpolaganja z darili komisije iz šestega odstavka 31. člena tega zakona. 

(2) Poslovnik komisije iz 11. člena tega zakona sprejme komisija v roku 60 dni od uveljavitve tega 

zakona. 

(3) Pravilnik o načinu razpolaganja z darili iz šestega odstavka 31. člena tega zakona sprejme komisija v 

roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. 

89. člen 

(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 

pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06 in 33/07 – odločba US). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrta alineja drugega odstavka 52. člena Zakona o 

prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS‑1C, 108/09 in 

109/09 – odločba US), v delu, ki se nanaša na prekrške s področja nezdružljivosti javnih funkcij s pridobitno 

dejavnostjo. 

90. člen 

(začetek veljavnosti) 

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Določbe VIII. poglavja tega zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.«. 

 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-A (Uradni list 

RS, št. 26/11) vsebuje naslednjo končno določbo: 

»KONČNA DOLOČBA 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-B (Uradni list 

RS, št. 43/11) spreminja 86. člen zakona tako, da se glasi: 

»86. člen 

(roki za opravo dejanj) 

(1) Zavezanci iz 41. člena tega zakona, ki še niso prijavili premoženja, svoje premoženje prvič prijavijo 

v roku 75 dni od uveljavitve tega zakona. 

(2) Zavezanci iz drugega odstavka 56. člena tega zakona svoje poročilo iz 63. člena tega zakona pošljejo 

komisiji po poteku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

(3) Delodajalec, pri katerem so zaposleni zavezanci iz 41. člena tega zakona, mora prvič komisiji 

predložiti sezname teh zavezancev v 30 dneh po uveljavitvi zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111154
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112043
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(4) Načrti integritete iz prvega odstavka 47. člena tega zakona morajo biti sprejeti najkasneje v roku dveh 

let po uveljavitvi tega zakona. 

(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa oziroma organizacije 

iz prvega in drugega odstavka 47. člena zakona, ki v nasprotju s 47. členom zakona v roku iz prejšnjega odstavka ne 

oblikuje in sprejme načrta integritete.«; 

ter vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

30. člen 

(poročanje o omejitvah poslovanja) 

Funkcionarji prvič poročajo organu, v katerem opravljajo funkcijo, o nazivu, matični številki in sedežu 

subjektov, s katerimi so oni in njihovi družinski člani v razmerju iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, v roku 30 

dni od uveljavitve tega zakona. 

31. člen 

(poročanje o premoženjskem stanju) 

(1) Sporočanje podatkov o premoženjskem stanju preko elektronskega obrazca iz četrtega odstavka 41. 

člena zakona se omogoči najkasneje do 1. julija 2011. 

(2) Poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe in 

osebe, odgovorne za javna naročila ter državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih 

organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali 

predloga vlade oziroma državnega zbora in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti 

institucije in drugega organa EU ali druge mednarodne institucije, za katero opravljajo funkcijo, ki bodo nastopili 

funkcijo oziroma delo po 1. julija 2011, o premoženjskem stanju poročajo preko elektronskega obrazca. Uradniki 

Državne revizijske komisije so dolžni prvič poročati o premoženjskem stanju preko elektronskega obrazca najkasneje 

do 31. avgusta 2011. 

(3) Poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe in 

osebe, odgovorne za javna naročila ter državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih 

organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali 

predloga vlade oziroma državnega zbora in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti 

institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo, ki so poročali o 

premoženjskem stanju ali spremembah tega stanja pred 1. julijem 2011, so dolžni najkasneje do 31. januarja 2012 

poročati o premoženjskem stanju z izpolnitvijo elektronskega obrazca. Pri prvem poročanju preko elektronskega 

obrazca zavezanec izpolni elektronski obrazec v celoti in poroča o celotnem premoženjskem stanju. 

(4) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot zavezanec v nasprotju z 

drugim in tretjim odstavkom tega člena komisiji ne sporoči podatkov o premoženjskem stanju. 

32. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen prvega stavka 

drugega odstavka 23. člena zakona, ki začne veljati 1. januarja 2013.«. 

 

11.6. Priloga 6: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora obsega: 

- Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI (Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI-A (Uradni 

list RS, št. 25/14 z dne 11. 4. 2014), 

- Odločbo o razveljavitvi prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in 

ugotovitvi kršitve človekovih pravic (Uradni list RS, št. 53/18 z dne 3. 8. 2018). 

Z A K O N  

O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA (ZOPNI) 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 2) 

I. UVODNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 

1. člen 
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Ta zakon določa pogoje, postopek in pristojne organe za finančno preiskavo, začasno zavarovanje 

odvzema, začasen odvzem, hrambo, upravljanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora, odgovornost Republike 

Slovenije ter mednarodno sodelovanje v zvezi s postopki po tem zakonu. 

Namen zakona 

2. člen 

(1) Namen zakona je preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora zaradi 

varstva pridobivanja premoženja na zakonit način ter zaradi zaščite gospodarske, socialne in ekološke funkcije 

lastnine, ki ga zagotavlja pridobivanje premoženja v skladu s predpisi. 

(2) Namen iz prejšnjega odstavka se zagotavlja z odvzemom premoženja tistim, ki so ga pridobili na 

nezakonit način, ali je bilo tako premoženje nanje preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti,. 

Začetek postopka 

3. člen 

Postopek finančne preiskave po tem zakonu se izvede, če se v predkazenskem ali kazenskem postopku 

izkažejo razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in njegova skupna 

vrednost presega 50.000 eurov. 

Pomen izrazov 

4. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

Premoženje so stvari in pravice, ki so lahko predmet izvršbe, zlasti nepremičnine, premičnine in finančno premoženje 

ter vsa druga sredstva, ki imajo denarno vrednost, kot tudi premoženje, ki neposredno ali posredno izhaja iz 

takega premoženja, v katero je spremenjeno ali s katerim je pomešano. 

Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu 

pravnih oseb, druge naložbe v pravne osebe in drugi finančni instrumenti. 

Osumljenec ali osumljenka, obdolženec ali obdolženka in obsojenec ali obsojenka (v nadaljnjem besedilu: osumljenec, 

obdolženec in obsojenec) imajo enak pomen, kot v zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

Zapustnik ali zapustnica (v nadaljnjem besedilu: zapustnik) je oseba, zoper katero se zaradi smrti predkazenski ali 

kazenski postopek ni mogel začeti ali je bil ustavljen, pa zanjo obstajajo razlogi za sum, da je skupaj z drugimi 

osebami, zoper katere tak postopek teče, storila kataloško kaznivo dejanje; ali oseba, zoper katero je bil 

predkazenski ali kazenski postopek zaradi smrti ustavljen, pa so bili podani razlogi za sum, da je storila kataloško 

kaznivo dejanje. 

Pravni naslednik ali pravna naslednica (v nadaljnjem besedilu: pravni naslednik) je oseba, ki je podedovala 

premoženje nezakonitega izvora od osumljenca, obdolženca, obsojenca, zapustnika ali njihovih dedičev. 

Povezana oseba je ožje povezana oseba, ožji družinski član ali druga fizična ali pravna oseba, na katero je premoženje 

nezakonitega izvora preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, ali navidezno, ali je z 

njenim premoženjem pomešano. 

Ožje povezana oseba je pravna oseba, v kateri ima osumljenec, obdolženec, obsojenec, zapustnik ali pravni naslednik 

lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % vrednosti vseh deležev ali v obliki 

glasovalne pravice ali pravice odločanja v takem obsegu ali obvladuje pravno osebo na podlagi pogodbe ali 

prevladujočega položaja pri upravljanju ali nadzoru ali se pogoji prenosa premoženja razlikujejo od pogojev, ki 

so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami. 

Ožji družinski člani so zakonec oziroma oseba, s katero osumljenec, obdolženec, obsojenec, zapustnik ali pravni 

naslednik živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali s katero je v 

sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ali v svaštvu do vštetega 

drugega kolena ali je njen posvojitelj ali posvojenec, skrbnik ali oskrbovanec ali druga oseba, s katero živi v 

skupnem gospodinjstvu.  

Lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je oseba, ki ima premoženjsko pravico ali se v pravnem prometu 

izkazuje kot imetnik premoženjske pravice. 

»Kataloško kaznivo dejanje« je v Kazenskem zakoniku (v nadaljnjem besedilu: KZ-1) določeno kaznivo dejanje:  

terorizma (108. člen KZ-1),  

financiranja terorizma (109. člen KZ-1),  

spravljanja v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),  

trgovine z ljudmi (113. člen KZ-1),  

zlorabe prostitucije (175. člen KZ-1),  
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prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva (drugi, tretji in četrti odstavek 176. člen 

KZ-1) 

proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 183. člena KZ-1), 

proizvodnje in prometa škodljivih živil in drugih izdelkov (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 184. člena KZ-1), 

neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi 

sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen KZ-1),  

omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu (187. člen KZ-1),  

organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo (212. člen KZ-1), 

zoper gospodarstvo (štiriindvajseto poglavje KZ-1), za katero se sme izreči kazen treh let zapora ali več, 

jemanja podkupnine (261. člen KZ-1),  

dajanja podkupnine (262. člen KZ-1),  

sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),  

dajanja daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),  

hudodelskega združevanje (294. člen KZ-1),  

izdelovanja in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje (prvi odstavek 306. člena 

KZ-1),  

nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (307. člen KZ-1), 

drugo kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi, ali 

drugo naklepno kaznivo dejanje, za katerega se sme izreči kazen petih let zapora ali več, če lahko iz njega izvira 

premoženje nezakonitega izvora. 

Premoženje nezakonitega izvora 

5. člen 

(1) Premoženje je nezakonitega izvora, če ni dokazano, da je bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov 

oziroma na zakonit način. 

(2) Domneva se, da premoženje ni bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način, če 

je podano očitno nesorazmerje med njegovim obsegom in dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je oseba, 

zoper katero teče postopek po tem zakonu, plačala v obdobju, v katerem je bilo premoženje pridobljeno.  

(3) Pri ugotavljanju nesorazmernosti se upošteva vrednost vsega premoženja, ki ga ima oseba iz 

prejšnjega odstavka v lasti, posesti, ga uporablja, uživa, z njim razpolaga ali je razpolagala oziroma ga je prenesla na 

povezane osebe ali je bilo pomešano z njihovim premoženjem ali je prešlo na njene pravne naslednike.  

Domneva o brezplačnosti prenosa 

6. člen 

Domneva se, da je bilo premoženje nezakonitega izvora preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza 

dejanski vrednosti, če je bilo preneseno na ožje povezane osebe ali ožje družinske člane. 

Pristojni organi 

7. člen 

(1) Postopek finančne preiskave vodi državno tožilstvo, ki je pristojno za predkazenski ali kazenski 

postopek zaradi kataloškega kaznivega dejanja, pri čemer sodeluje s pristojnim državnim tožilcem Specializiranega 

državnega tožilstva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SDT RS). 

(2) SDT RS zastopa Republiko Slovenijo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja 

nezakonitega izvora ali v zvezi z njim. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, ki jih obravnava Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije, zastopa Republiko Slovenijo Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.  

(3) V postopku začasnega zavarovanja odvzema in začasnega odvzema premoženja nezakonitega izvora 

odloča sodišče, ki je pristojno za odločanje v predkazenskem ali kazenskem postopku iz prvega odstavka tega člena. 

(4) V postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora odloča Okrožno sodišče v Ljubljani.  

Sodelovanje in posredovanje podatkov 

8. člen 

(1) Državni organi, nosilci javnih pooblastil, banke in druge finančne organizacije so dolžni dajati 

pristojnim organom iz 7. člena tega zakona in organom, pristojnim za izvrševanje odločb po tem zakonu, zahtevano 

pomoč, ki je brezplačna.  

(2) Upravljavci uradnih evidenc, registrov in javnih knjig ter drugih varovanih podatkov, informacij in 

dokumentacije, potrebnih za namen izvrševanja pristojnosti po tem zakonu, morajo pristojnim organom na njihovo 

pisno zahtevo brezplačno posredovati zahtevane podatke. V zahtevi za posredovanje podatkov, informacij in 

dokumentacije pristojni organ navede, katere podatke zahteva, ime in priimek ter datum in kraj rojstva ali enotno 
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matično številko in podatke o prebivališču lastnikov, katerih podatke zahteva, enoznačno številko, pod katero vodi 

zadevo, in primeren rok, v katerem morajo biti podatki posredovani, ter opozorilo, da se osebi, na katero se podatki 

nanašajo, ne sme razkriti, da so bili posredovani. 

(3) Pri posredovanju podatkov, informacij in dokumentacije iz prejšnjega odstavka za sodišče, državno 

tožilstvo, drug državni organ, nosilca javnih pooblastil, notarja, banke in druge finančne organizacije ter njihove 

delavce ne velja obveznost varovanja tajnih podatkov, poslovne skrivnosti ter bančne in poklicne tajnosti. 

Smiselna uporaba drugih predpisov 

9. člen 

(1) V postopku finančne preiskave, začasnega zavarovanja in začasnega odvzema premoženja 

nezakonitega izvora se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek, če ni s tem zakonom drugače 

določeno. 

(2) V postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 

ureja pravdni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Glede prenosa premoženja brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, ter glede 

domneve brezplačnosti prenosa se smiselno uporabljajo določbe KZ-1 o odvzemu premoženjske koristi, pridobljene 

s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

II. FINANČNA PREISKAVA 

Uvedba finančne preiskave 

10. člen 

(1) Državni tožilec odredi finančno preiskavo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:  

 v predkazenskem ali kazenskem postopku se ugotovi, da so podani ali so bili podani razlogi za sum, da je 

osumljenec, obdolženec ali zapustnik storil kataloško kaznivo dejanje; 

 oseba iz prejšnje točke ima v lasti, posesti, uporabi ali uživanju premoženje, v zvezi s katerim so podani razlogi 

za sum, da je nezakonitega izvora, oziroma je s takim premoženjem razpolagala ali je prešlo na njene pravne 

naslednike ali ga je prenesla na povezane osebe ali je bilo pomešano s premoženjem teh oseb, in 

 premoženje iz prejšnje točke ne predstavlja premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem 

ali zaradi njega.  

(2) Predlog za finančno preiskavo z obrazloženimi razlogi za sum lahko poda policija, Davčna uprava 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

CURS), Komisija za preprečevanje korupcije ali Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.  

(3) O odreditvi finančne preiskave pristojni državni tožilec obvesti DURS, CURS, Urad Republike 

Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Komisijo za preprečevanje korupcije in policijo.  

(4) Državni tožilec lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena odredi finančno preiskavo zoper osebo, 

zoper katero je tekel predkazenski ali kazenski postopek za kataloško kaznivo dejanje najkasneje v enem letu po 

pravnomočnosti sodbe ali po pravnomočni ustavitvi kazenskega postopka ali po zavrženju kazenske ovadbe.  

(5) V odredbi o finančni preiskavi državni tožilec določi osebo, zoper katero se preiskava opravi, in 

obdobje, za katero se opravi. Finančna preiskava se lahko opravi najdalj za obdobje petih let pred letom, v katerem je 

bilo storjeno očitano kataloško kaznivo dejanje ter do vložitve tožbe po tem zakonu. 

(6) Če se med finančno preiskavo pokažejo razlogi za sum, da je bilo premoženje preneseno ali je prešlo 

na povezane osebe, državni tožilec odredi, da se finančna preiskava razširi tudi zoper te osebe.  

(7) Če niso podani pogoji za uvedbo finančne preiskave, pristojni državni tožilec zavrne predlog za 

uvedbo finančne preiskave in o tem obvesti predlagatelja finančne preiskave.  

Namen in obseg finančne preiskave 

11. člen 

(1) Namen finančne preiskave je, da se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za odločitev o začasnem 

zavarovanju odvzema in začasnem odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ter ali in zoper katere osebe naj se začne 

postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora. 

(2) V finančni preiskavi se zberejo:  

- podatki o obsegu premoženja osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika in razmerju med njegovimi 

dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je plačal, ter vrednostjo premoženja, ki ga je imel oziroma 

ga ima v lasti, posesti, ga uporablja, uživa, z njim razpolaga ali je razpolagal v obdobju, za katero se opravi 

finančna preiskava; 

- podatki o obsegu premoženja iz prejšnje alineje, ki je bilo preneseno na povezane osebe ali je prešlo na pravne 

naslednike v obdobju, za katero se opravi finančna preiskava, ter način prenosa oziroma prehoda; 
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- drugi podatki, ki utegnejo biti koristni za postopek oziroma je glede na okoliščine primera smotrno, da se 

pridobijo za ugotovitev izvora, obsega in prenosa premoženja.  

Finančna preiskovalna dejanja 

12. člen 

(1) V finančni preiskavi se lahko uporabijo ukrepi, ki so po zakonu, ki ureja kazenski postopek, dopustni 

za pridobitev podatkov in dokazov za zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 

dejanjem ali zaradi njega. 

(2) Preiskava stanovanja in drugih prostorov lastnika ter osebna preiskava lastnika se sme opraviti, če so 

za sum iz 10. člena tega zakona podani utemeljeni razlogi in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi odkriti premoženje 

nezakonitega izvora ali da se bodo našli sledovi, predmeti in dokazi, ki so pomembni za postopek po tem zakonu. 

Hišna in osebna preiskava se smeta opraviti le po odredbi sodišča. 

(3) Premoženje in predmeti, pridobljeni pri preiskavi iz prejšnjega odstavka, oziroma tisti, ki jih lastnik 

sam izroči, in utegnejo biti dokaz ali predmet odvzema, se zasežejo po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek. 

Premoženje, ki utegne biti predmet odvzema, se izroči v začasno hrambo CURS.  

(4) V primerih, ko začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora še ni bilo odrejeno, 

mora državni tožilec v osmih delovnih dneh po zasegu premoženja iz prejšnjega odstavka sodišču predlagati odreditev 

začasnega zavarovanja ali začasnega odvzema, sicer se premoženje vrne. 

(5) Državni tožilec lahko s pisno odredbo začasno do izdaje sodne odločbe, vendar največ do 72 ur, odredi 

prepoved razpolaganja s sredstvi na bančnem računu ter z drugim premičnim ali nepremičnim premoženjem 

preiskovanca in o tem obvesti pristojne organe.  

Usmerjanje finančne preiskave 

13. člen 

Državni tožilec lahko pri opravljanju finančne preiskave usmerja delo policije, DURS, CURS, Urada 

Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in drugih pristojnih državnih organov z obveznimi navodili, 

strokovnimi mnenji in predlogi za zbiranje obvestil ter izvedbo drugih ukrepov, za katere so pristojni, z namenom, da 

se odkrije premoženje nezakonitega izvora in ugotovi njegova vrednost ter zberejo podatki, potrebni za odločitev o 

začasnem zavarovanju odvzema, začasnem odvzemu premoženja nezakonitega izvora in za odvzem premoženja 

nezakonitega izvora. 

Finančna preiskovalna skupina 

14. člen 

(1) O uvedbi finančne preiskave pristojni državni tožilec obvesti vodjo pristojnega državnega tožilstva, 

ki ustanovi finančno preiskovalno skupino, in odredbo vroči tudi vodji SDT RS. Finančno preiskovalno skupino vodi 

pristojni državni tožilec, sestavljajo pa jo predstavniki policije, DURS, CURS, Državnega pravobranilstva Republike 

Slovenije, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije, Agencije 

za trg vrednostnih papirjev, Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence ali Računskega sodišča v 

skladu s predlogom pristojnega državnega tožilca.  

(2) Ob zaključku finančne preiskave vodja skupine iz prejšnjega odstavka izdela pisno poročilo in ga 

skupaj z zbranimi podatki posreduje vodji pristojnega državnega tožilstva in vodji SDT RS. V poročilu navede 

natančne podatke in zbrane dokaze o premoženju, za katero obstaja sum nezakonitega izvora, o prenosih takega 

premoženja na povezane osebe ter o njihovem premoženju in o razlogih za morebitno začasno zavarovanje odvzema 

oziroma začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora.  

(3) Glede opredelitve podatkov o premoženju se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo 

in zavarovanje, o posredovanju podatkov oziroma o seznamu dolžnikovega premoženja. 

(4) Glede ustanovitve, sestave, vodenja ter usmerjanja finančne preiskovalne skupine se smiselno 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek, o specializiranih preiskovalnih skupinah.  

(5) (črtan). 

Uporaba dokazov in podatkov 

15. člen 

(1) Za potrebe finančne preiskave se smejo uporabljati tudi dokazi in drugo gradivo, pridobljeno v 

predkazenskem ali kazenskem postopku zaradi kataloškega kaznivega dejanja, ter podatki iz zbirk osebnih podatkov, 

katerih vsebino sme pridobiti državno tožilstvo.  

(2) Dokazi in drugo gradivo, pridobljeno v postopku finančne preiskave po tem zakonu, se smejo 

uporabiti v predkazenskem ali kazenskem postopku le, če so bili pri njihovi pridobitvi izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 

zahteva zakon, ki ureja kazenski postopek.  
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Tajnost podatkov 

16. člen 

(1) Podatki, pridobljeni v finančni preiskavi, so tajni.  

(2) Uradne osebe, ki sodelujejo v postopku, morajo na dolžnost varovanja tajnosti opozoriti vse osebe, ki 

sodelujejo v postopku. 

Trajanje finančne preiskave 

17. člen 

(1) Pristojni organi v finančni preiskavi morajo postopati posebej hitro. 

(2) Finančna preiskava lahko traja največ eno leto. Z odredbo vodje pristojnega državnega tožilstva se 

trajanje zaradi objektivnih razlogov lahko podaljša za največ šest mesecev. 

Pravica do izjave 

17.a člen 

(1) Pred vložitvijo tožbe po prvem odstavku 26. člena tega zakona, povabi pristojni državni tožilec 

preiskovanca na državno tožilstvo, ki je uvedlo finančno preiskavo, da se preiskovancu omogoči vpogled v zbrane 

podatke iz finančne preiskave. V vabilu se navede razlog vabljenja in posledice neodziva. Če se povabilu odzove, 

seznani državni tožilec preiskovanca z rezultati finančne preiskave in s pravico izjaviti se o zbranih podatkih ter 

predlagati dokaze.  

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sestavi pristojni državni tožilec zapisnik o naroku, v katerega vpiše 

izjavo preiskovanca in druge njegove navedbe. Zapisnik, podpisan s strani preiskovanca in pristojnega državnega 

tožilca, se pošlje sodišču ob vložitvi tožbe.  

(3) Če se preiskovanec ne odzove vabilu, ga ni dopustno ponovno vabiti.  

Ustavitev finančne preiskave 

18. člen 

(1) Če državni tožilec v roku iz drugega odstavka 17. člena tega zakona sodišču ne predlaga začasnega 

zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora oziroma ne vloži tožbe za odvzem takega premoženja, se 

finančna preiskava z odredbo ustavi. 

(2) O ustavitvi finančne preiskave državni tožilec obvesti DURS, CURS, Urad Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja, Komisijo za preprečevanje korupcije in policijo.  

(3) DURS ima dolžnost v treh mesecih od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka vpogledati zbrane 

podatke. Državni tožilec lahko na zaprosilo DURS podaljša rok iz prejšnjega stavka za največ eno leto. Podatke lahko 

DURS uporabi kot dokaz v davčnem postopku. V primeru podatkov, ki dokazujejo sum storitev kaznivih dejanj, 

DURS po uradni dolžnosti obvesti državno tožilstvo, ki lahko podatke uporabi v predkazenskih in kazenskih postopkih 

zoper storilce kaznivih dejanj, če so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja kazenski postopek.  

(4) V kolikor DURS podatkov ne uporabi kot dokaz v davčnem postopku ali državnemu tožilstvu ne 

prijavi sumov kaznivih dejanj, CURS in državni tožilec po preteku daljšega izmed rokov iz prejšnjega odstavka brez 

odlašanja vrneta upravičencem zaseženo premoženje in predmete.  

(5) Druge podatke, zbrane v okviru ustavljene finančne preiskave, se v enem mesecu od izteka roka iz 

tretjega odstavka tega člena uniči pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika s smiselno uporabo drugega odstavka 154. 

člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 

23/08 – ZBPP-B, 68/08, 77/09 in 29/10 – odločba US). 

Mednarodno sodelovanje 

19. člen 

(1) Kadar je treba pridobiti gradiva za potrebe finančne preiskave po tem zakonu iz drugih držav, lahko 

državni tožilec neposredno na podlagi mednarodne pogodbe, ali če velja vzajemnost, zahteva ta gradiva od pristojnih 

organov drugih držav. 

(2) Državni tožilec lahko za potrebe finančne preiskave uporabi tudi podatke, ki so jih pristojni organi 

tujih držav posredovali brez zaprosila, če to ni v nasprotju z mednarodno pogodbo. Pod enakimi pogoji lahko državni 

tožilec brez zaprosila pristojnega organa tuje države temu posreduje podatke, pridobljene v finančni preiskavi.  

III. ZAČASNO ZAVAROVANJE ODVZEMA IN ZAČASEN ODVZEM PREMOŽENJA NEZAKONITEGA 

IZVORA 

Pogoji za začasno zavarovanje 

20. člen 

(1) Sodišče na predlog državnega tožilca odredi začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega 

izvora, če so podani naslednji pogoji:  
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- je bilo v predkazenskem ali kazenskem postopku ugotovljeno, da so podani ali so bili podani utemeljeni razlogi 

za sum, da je osumljenec, obdolženec, obsojenec ali zapustnik storil kataloško kaznivo dejanje,  

- iz zbranih podatkov in dokazov za obdobje, za katero se opravlja oziroma je bila opravljena finančna preiskava, 

izhaja očitno nesorazmerje med dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je osumljenec, obdolženec, 

obsojenec ali zapustnik plačal, ter vrednostjo premoženja, ki ga ima v lasti, posesti, ga uporablja, uživa ali z njim 

razpolaga ali je razpolagal, oziroma ga je prenesel na povezane osebe ali je prešlo na njegove pravne naslednike, 

- obstaja nevarnost, da bi lastnik, sam ali preko drugih oseb, to premoženje uporabil za kriminalno dejavnost ali 

da bi ga skril, odtujil, uničil ali kako drugače z njim razpolagal, tako, da bi onemogočil ali precej otežil njegov 

odvzem in  

- premoženje, ki je predmet predloga za začasno zavarovanje po tem zakonu, ni predmet zavarovanja odvzema 

premoženjske koristi pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega po določbah zakona, ki ureja 

kazenski postopek.  

(2) Predmet zavarovanja po tem zakonu je lahko tudi premoženje, glede katerega je bilo v kazenskem 

postopku odrejeno začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi, pa je bilo odpravljeno, če je na tem 

premoženju zadržana izvršitev spremembe ali odprave začasnega zavarovanja, odrejenega v kazenskem postopku, 

zaradi načrtovane uvedbe postopka pristojnega davčnega organa.  

Odreditev začasnega zavarovanja 

21. člen 

(1) Začasno zavarovanje se odredi zoper osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika, za katerega 

so podani utemeljeni razlogi za sum, da razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora ali zoper pravnega naslednika 

ali povezano osebo, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo premoženje nezakonitega izvora preneseno na 

to osebo.  

(2) V sklepu sodišče navede podatke o lastniku, opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki 

kataloškega kaznivega dejanja, čas in kraj storitve ter zakonsko označbo tega dejanja, premoženje, ki je predmet 

zavarovanja ter način in trajanje zavarovanja. Sklep mora biti obrazložen. 

(3) Sodišče ugotavlja obseg premoženja nezakonitega izvora in odreja zavarovanje na podlagi 

predloženih dokazov državnega tožilca. Pri tem se sodišče ne spušča v presojo zakonitosti podlag za pridobitev 

premoženja, temveč se omeji samo na oceno sorazmernosti na podlagi predloženih podatkov.  

(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena se nemudoma pošlje pristojnemu organu oziroma osebi, ki ga 

izvrši. Sklep se vroči lastniku in SDT RS.  

(5) Če lastniku ni mogoče vročiti sklepa o začasnem zavarovanju, ker njegov naslov ni znan ali ga ni 

mogoče pridobiti, mu sodišče po uradni dolžnosti postavi pooblaščenca izmed odvetnikov za postopek začasnega 

zavarovanja. 

Zagotavljanje pravne in socialne varnosti 

22. člen 

(1) Sodišče po potrebi osebi, zoper katero se odredi začasno zavarovanje, omogoči, da razpolaga s 

tolikšnim delom premoženja, ki ji omogoča plačilo stroškov pravne pomoči v postopku po tem zakonu, in ki njej in 

osebam, ki jih je dolžna preživljati, omogoči socialno varnost.  

(2) O plačilu stroškov iz prejšnjega odstavka sodišče odloči s sklepom na predlog osebe, zoper katero je 

bilo začasno zavarovanje odrejeno.  

(3) Za plačilo stroškov pravne pomoči se smiselno uporabljajo predpisi o odvetniški tarifi za zastopanje 

v kazenskem postopku po uradni dolžnosti, za omogočanje socialne varnosti pa predpisi, ki določajo sredstva za 

zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. 

Trajanje in prenehanje začasnega zavarovanja 

23. člen 

(1) Začasno zavarovanje po tem zakonu preneha, če državni tožilec Specializiranega državnega tožilstva 

Republike Slovenije v enem mesecu od zaključka finančne preiskave oziroma od poteka roka iz drugega odstavka 17. 

člena tega zakona, s katerim je bilo odrejeno, ne predloži dokazila, da je vložil tožbo za odvzem premoženja 

nezakonitega izvora in predlagal podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku. 

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se na predlog državnega tožilca lahko podaljša največ za en mesec, če iz 

objektivnih razlogov ni bilo mogoče vložiti tožbe za odvzem premoženja in predloga za podaljšanje začasnega 

zavarovanja v roku iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Če državni tožilec v roku iz prejšnjih odstavkov vloži tožbo za odvzem premoženja in hkrati predlaga 

podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku, se začasno zavarovanje podaljša do odločitve sodišča o tem 

predlogu.  

(4) Če državni tožilec v roku iz prejšnjih odstavkov ne vloži tožbe in predloga za podaljšanje začasnega 

zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora v pravdnem postopku, mora sodišče, ki je odredilo začasno 

zavarovanje, izdati sklep o prenehanju zavarovanja in ga vročiti državnemu tožilcu, lastniku, njegovemu 

pooblaščencu, organom, ki so pristojni za izvršitev zavarovanja, DURS in CURS. 

(5) Sklep o prenehanju zavarovanja se ne sme izvršiti pred potekom enega meseca od vročitve sklepa iz 

prejšnjega odstavka DURS.  

Začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora 

24. člen 

(1) Sodišče lahko na predlog pristojnega državnega tožilca odredi tudi začasen odvzem premoženja ali 

dela premoženja nezakonitega izvora v naslednjih primerih: 

- če obstaja resna nevarnost, da bi se vrednost premoženja pri lastniku zmanjšala, ali  

- če nevarnosti, da bi lastnik sam ali preko drugih oseb premoženje uporabil za kriminalno dejavnost, ni mogoče 

odpraviti brez prevzema premoženja v hrambo oziroma upravljanje, ali 

- če nevarnosti, da bi lastnik sam ali preko drugih oseb s premoženjem razpolagal tako, da bi onemogočil ali precej 

otežil njegov odvzem, ni mogoče odpraviti le z začasnim zavarovanjem po tem zakonu.  

(2) Začasni odvzem premoženja nezakonitega izvora lahko državni tožilec predlaga tudi po izdaji sklepa 

o začasnem zavarovanju, če se šele takrat pokažejo razlogi iz prejšnjega odstavka.  

(3) Sodišče s sklepom določi premoženje, ki se začasno odvzame, in pristojni organ, kateremu se 

premoženje izroči v hrambo oziroma upravljanje. Pri tem upošteva tudi vrednost in vrsto premoženja, za katero je 

predlagan začasen odvzem, ter stroške in tveganja začasnega odvzema, hrambe oziroma upravljanja. 

(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se za začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora smiselno 

uporabljajo določbe tega zakona o začasnem zavarovanju odvzema. 

Smiselna uporaba predpisov 

25. člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega 

izvora in za začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski 

postopek glede začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi, ter določbe kazenskega zakonika glede 

odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. 

IV. POSTOPEK ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA 

Začetek postopka 

26. člen 

(1) Pravdni postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora se začne s tožbo, ki jo tožeča stranka 

vloži zoper lastnika kot toženo stranko.  

(2) Tožba mora obsegati vse sestavine v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, o vsebini tožbe. 

Tožbi je treba priložiti zapisnik iz drugega odstavka 17.a člena tega zakona, pisno poročilo o finančni preiskavi in 

sodne odločbe o začasnem zavarovanju odvzema premoženja oziroma začasnem odvzemu premoženja nezakonitega 

izvora, izdane na podlagi tega zakona. 

(3) Sodišče je dolžno izvod kopije tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora nemudoma 

posredovati DURS.  

(4) Stroški zastopanja tožeče stranke v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora ali v zvezi 

z njim se obračunavajo po predpisu, ki ureja odvetniško tarifo.  

(5) Predujmi in stroški tožeče stranke se vnaprej izplačajo iz proračuna Republike Slovenije pri 

proračunskem uporabniku SDT RS, pozneje pa se izterjajo od tistih, ki so jih po določbah zakona, ki ureja pravdni 

postopek, dolžni poravnati.  

Dokazno breme 

27. člen 

(1) Tožeča stranka v pravdnem postopku navaja dejstva in predlaga dokaze, iz katerih izhaja domneva 

nezakonitosti izvora premoženja tožene stranke po določbah tega zakona. 

(2) Če je bilo premoženje nezakonitega izvora preneseno na povezano osebo, tožeča stranka v pravdnem 

postopku navaja tudi dejstva in predlaga dokaze, iz katerih izhaja, da je bil prenos opravljen brezplačno ali za plačilo, 
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ki ne ustreza dejanski vrednosti, če gre za ožje povezano osebo ali ožjega družinskega člana, pa dejstva in dokaze, iz 

katerih izhaja domneva o brezplačnosti prenosa. 

(3) Tožena stranka lahko izpodbije domnevo iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, če dokaže, da 

premoženje ni nezakonitega izvora, domnevo iz 6. člena tega zakona pa, če dokaže, da je za premoženje plačala 

dejansko vrednost. 

Začasno zavarovanje in začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora 

28. člen 

(1) Če je državni tožilec predlagal odreditev ali podaljšanje začasnega zavarovanja ali začasnega odvzema 

premoženja v pravdnem postopku, sodišče odloči o razpisu naroka v osmih delovnih dneh od prejema predloga. O 

predlogu odloči v osmih delovnih dneh po opravljenem naroku, če naroka ne opravi, pa v osmih delovnih dneh od 

prejema predloga. Enak rok velja za odločitev o pravnih sredstvih.  

 (2) V postopku začasnega zavarovanja in začasnega odvzema po tem poglavju se smiselno uporabljajo 

določbe prejšnjega poglavja tega zakona in zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. 

Hitrost postopka 

29. člen 

(1) Pravdni postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora je nujen in se zadeve obravnavajo 

prednostno. 

(2) Narok za glavno obravnavo sodišče razpiše najkasneje v treh mesecih po prejemu odgovora na tožbo.  

Varstvo upravičencev 

30. člen 

(1) Odvzem premoženja nezakonitega izvora lastniku ne vpliva na pravice, ki jih imajo na tem 

premoženju tretje osebe, razen če so v času pridobitve teh pravic vedele ali bi bile mogle vedeti, da je bilo premoženje 

pridobljeno nezakonito.  

(2) Sodišče po uradni dolžnosti takoj po prejemu tožbe preveri, ali so v postopku udeležene vse tretje 

osebe, ki so znane in na katerih pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, bi lahko vplivala 

izdana sodna odločba. Tretje osebe, ki niso udeležene, pozove, da v enem mesecu od prejema poziva podajo izjavo o 

vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi, 

in jih opozori na pravne posledice iz 32. člena tega zakona ter pouči o pravici iz četrtega odstavka 33. člena tega 

zakona. 

(3) Pod pogoji, ki jih KZ-1 določa za varstvo oškodovanca pri odvzemu premoženjske koristi, pridobljene 

s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, ima položaj tretje osebe iz prejšnjih odstavkov tudi oškodovanec, ki je v 

kazenskem postopku zaradi kataloškega kaznivega dejanja, zoper osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika 

uveljavljal premoženjskopravni zahtevek. 

(4) Na podlagi določb prejšnjih odstavkov, se v pravdi ugotovljene pravice tretjih oseb, ki ne preprečujejo 

odvzema premoženja nezakonitega izvora, iz odvzetega premoženja uveljavljajo po določbah četrtega odstavka 33. 

člena tega zakona. 

Oklic o začetku postopka 

31. člen 

(1) Sodišče z oklicem takoj po prejemu tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora obvesti tretje 

osebe iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ki niso znane, o začetku postopka odvzema.  

(2) Oklic iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: 

 podatke o sodišču, ki vodi postopek in opravilni številki zadeve, pod katero se postopek vodi, ter o premoženju, 

zoper katero se vodi postopek, 

 osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe kot tožene stranke, 

 izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema oziroma začasnem odvzemu premoženja, 

 poziv, naj v treh mesecih po objavi oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni 

postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi, 

 opozorilo na pravne posledice iz 32. člena tega zakona in pouk o pravici iz petega odstavka 33. člena tega zakona,  

 dan objave oklica. 

(3) Sodišče objavi oklic v Uradnem listu Republike Slovenije in razglasi na sodni deski, lahko pa odredi, 

da se oklic objavi tudi v drugih glasilih. 

Posledica zamude roka 

32. člen 
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Če oseba iz 30. ali 31. člena tega zakona zamudi rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubi to pravico 

in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, izpodbijati civilnopravne 

učinke pravnomočne sodne odločbe na njene pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno. 

(2) Pravne posledice iz prejšnjega odstavka nimajo učinka v primeru izdaje sodbe pred potekom roka za 

podajo izjave o vstopu v pravdo.  

Vpliv na druge postopke 

33. člen 

(1) Po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora se na nepremičnem 

premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka, ne more začeti postopek odmere davka na promet nepremičnin ter 

davka na darila.  

(2) Po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora se na premoženju, ki je 

predmet tožbenega zahtevka, ne more začeti postopek izvršbe, zavarovanja, poplačila zemljiškega dolga, stečaja, 

likvidacije, izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije ali prenehanja po skrajšanem postopku zaradi 

poplačila pravnomočno ugotovljenih terjatev do lastnika premoženja.  

(3) Začeti postopki iz prejšnjega odstavka na premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka po tem 

zakonu, se prekinejo do pravnomočne odločitve sodišča o tožbi za odvzem. Sklep o prekinitvi postopka izda Okrožno 

sodišče v Ljubljani.  

(4) Od začetka pravdnega postopka se do pravnomočne odločitve prekine tek zastaralnih rokov in 

zakonskih rokov za opravo dejanj v postopkih iz prvega in drugega odstavka tega člena.  

(5) V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, 

ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika 

premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu 

Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili 

mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito.  

(6) Če skupna vrednost zahtevkov iz prejšnjega odstavka presega vrednost odvzetega premoženja, 

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije v postopku, ki ga vodi po zakonu, ki ureja državno pravobranilstvo, 

ponudi poplačilo v skladu s pravili o poplačilu upnikov v stečajnem postopku. Če ponudba državnega pravobranilca 

ni sprejeta, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije po uradni dolžnosti sodišču predlaga, da se na odvzetem 

premoženju opravi stečaj po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno 

prenehanje.  

Sodba 

34. člen 

(1) V sodbi, s katero ugodi tožbenemu zahtevku, sodišče ugotovi, da je določeno premoženje 

nezakonitega izvora, ga odvzame lastniku in odloči, da to premoženje s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike 

Slovenije.  

(2) Tožeča stranka lahko do konca glavne obravnave brez privolitve tožene stranke spremeni tožbo tako, 

da zahteva odvzem premoženja, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora, ali da se toženi stranki naloži, 

da mora plačati denarni znesek, ki ustreza tej vrednosti, če zaradi okoliščin, ki so nastale po vložitvi tožbe, odvzem 

premoženja nezakonitega izvora ni mogoč.  

(3) Če sodišče tožbenemu zahtevku ne ugodi, ne sme odpraviti začasnega zavarovanja in vrniti začasno 

odvzetega premoženja pred potekom enega meseca od dneva, ko je bila pravnomočna odločba vročena DURS.  

V. IZVRŠEVANJE ODLOČB O ZAČASNEM ZAVAROVANJU, ZAČASNEM ODVZEMU IN ODVZEMU 

PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA 

Splošna določba 

35. člen 

(1) Za izvrševanje odločb o začasnem zavarovanju odvzema, začasnem odvzemu, hrambi in upravljanju 

začasno odvzetega premoženja in o odvzemu premoženja nezakonitega izvora se poleg določb tega zakona uporabljajo 

tudi določbe zakonov, po katerih pristojni organi izvršujejo svoje naloge glede na vrsto premoženja, ki je predmet 

zavarovanja, hrambe, upravljanja oziroma odvzema. 

(2) Če v tem ali v drugem zakonu ni drugače določeno, se glede izvrševanja odločb iz prejšnjega odstavka 

smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. 

(3) Če v tem ali drugem zakonu ni določena pristojnost za izvrševanje odločb iz prvega odstavka tega 

člena, je pristojna CURS. 

Izvršitev sklepa o začasnem zavarovanju 
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36. člen 

(1) Sklep, s katerim sodišče prepove razpolaganje s premoženjem, ki je vpisano v register ali evidenco, 

izvrši organ, ki vodi tak register ali evidenco. 

(2) Sklep, s katerim sodišče prepove izpolnitev obveznosti, se izvrši z vročitvijo sklepa osebi, kateri je 

izpolnitev prepovedana. 

(3) Sklep, s katerim sodišče dovoli začasno zavarovanje premičnin s hrambo, izvrši CURS. 

(4) Drugi sklepi se izvršijo na način, ki ga določi sodišče v skladu z namenom začasnega zavarovanja.  

Pristojnost za hrambo in upravljanje 

37. člen 

Za hrambo in upravljanje začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja 

nezakonitega izvora so pristojni naslednji organi: 

 za lastniške vrednostne papirje po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov in deležev v gospodarskih družbah, 

organ, pristojen za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja upravljanje 

kapitalskih naložb Republike Slovenije, 

 za drugo finančno premoženje, ministrstvo, pristojno za finance, 

 za premičnine, CURS, ki za izvajanje hrambe lahko pooblasti zunanje izvajalce, 

 za kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 

 za druge nepremičnine, organ, pristojen za ravnanje s stvarnim premoženjem države.  

Izvrševanje hrambe in upravljanja začasno zavarovanega in začasno odvzetega premoženja 

38. člen 

(1) Z začasno zavarovanim oziroma začasno odvzetim premoženjem mora pristojni organ ravnati kot 

dober gospodar. 

(2) Če je hramba ali upravljanje iz prejšnjega odstavka povezana z nesorazmernimi stroški ali se vrednost 

premoženja ali predmetov zmanjšuje, lahko državni tožilec na predlog organa, pristojnega za hrambo ali upravljanje 

predlaga sodišču, da se tako premoženje proda v skladu z določbo drugega odstavka 40. člena tega zakona, uniči ali 

podari v javno korist.  

(3) Pred odločitvijo iz prejšnjega odstavka mora sodišče pridobiti mnenje lastnika premoženja. Če lastnik 

ni znan ali mu poziva za podajo mnenja ni mogoče vročiti, sodišče poziv pritrdi na sodno desko in se po osmih dneh 

šteje, da je bila vročitev opravljena. Če lastnik v osmih dneh po vročitvi poziva ne poda mnenja, se šteje, da s prodajo, 

uničenjem ali podaritvijo soglaša.  

Upravljanje odvzetega premoženja nezakonitega izvora 

39. člen 

(1) Za upravljanje s finančnim premoženjem se uporablja zakon, ki ureja javne finance in zakon, ki ureja 

upravljanje kapitalskih naložb. 

(2) Za upravljanje s stvarnim premoženjem se uporablja zakon, ki ureja stvarno premoženje države. 

(3) Za upravljanje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, se uporablja zakon, ki ureja sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Prodaja odvzetega premoženja 

40. člen 

(1) Premoženje, odvzeto s pravnomočno sodbo sodišča, se proda, razen če Vlada Republike Slovenije na 

predlog upravljavca odloči drugače. 

(2) Prodaja premoženja se opravlja na podlagi zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja upravljanje 

kapitalskih naložb, zakona, ki ureja stvarno premoženje države, zakona, ki ureja davčni postopek in zakona, ki ureja 

sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Stroški in prihodki 

41. člen 

(1) Za pokrivanje stroškov zavarovanja, hrambe, upravljanja in prodaje premoženja, ki je predmet 

začasnega zavarovanja, začasnega odvzema ali odvzema, se zagotovijo sredstva v proračunu Republike Slovenije. 

(2) Kupnina od prodanega premoženja iz prejšnjega člena je prihodek proračuna Republike Slovenije.  

Podzakonski akt 

42. člen 

Postopke hrambe, upravljanja in prodaje začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega 

premoženja nezakonitega izvora po tem zakonu natančneje predpiše Vlada Republike Slovenije.  

VI. EVIDENCE 
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Vodenje evidenc začasno zavarovanega in odvzetega premoženja nezakonitega izvora 

43. člen 

(1) Za namene zagotavljanja zakonitega izvrševanja začasnega zavarovanja in začasnega odvzema 

premoženja nezakonitega izvora ter varnosti pravnega prometa organ, pristojen za hrambo in upravljanje začasno 

zavarovanega oziroma začasno odvzetega premoženja, vodi evidenco začasno zavarovanega premoženja oziroma 

začasno odvzetega premoženja nezakonitega izvora.  

(2) Organ, pristojen za upravljanje odvzetega premoženja, vodi evidenco odvzetega premoženja v skladu 

z nameni iz prejšnjega odstavka. 

(3) CURS vodi centralno evidenco, ki združuje evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena v 

skladu z nameni iz prvega odstavka tega člena. Organi iz prvega in drugega odstavka tega člena posredujejo CURS 

podatke iz evidenc, ki jih vodijo v skladu s tem členom. 

(4) CURS posreduje podatke iz prejšnjega odstavka pristojnemu državnemu tožilcu na njegovo zahtevo. 

(5) Podrobnejšo obliko, in način vodenja evidenc, predpiše Vlada Republike Slovenije.  

Vsebina evidenc 

44. člen 

(1) Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo podatke o premoženju, ki je predmet zavarovanja oziroma 

odvzema, podatke o lastnikih in imetnikih drugih pravic na tem premoženju ter podatke o odločbah, izdanih po tem 

zakonu in o vrsti, trajanju in načinu zavarovanja oziroma odvzema premoženja.  

(2) V evidencah iz prejšnjega člena se obdelujejo naslednji osebni in drugi podatki o lastnikih in imetnikih 

drugih pravic na premoženju, ki je predmet zavarovanja oziroma odvzema:  

- osebno ime,  

- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),  

- EMŠO, za tujega državljana pa številko osebnega dokumenta,  

- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ali drug zakoniti naslov,  

- davčna številka,  

- državljanstvo,  

- podatki o zakonitem zastopniku (osebno ime, naslov, firma, sedež, pravnoorganizacijska oblika),  

- podatki o izdanih odločbah (opr. št., datum izdaje, vrsta ukrepa),  

- podatki o vrsti, trajanju in načinu začasnega zavarovanja in odvzema premoženja,  

- podatki o zaznambah, bremenih in drugih omejitvah, opozorilih ali znakih, ki imajo pomen za pravni promet ali 

dejansko stanje,  

- podatek o vrsti in fazi postopka,  

- podatek o vrednosti premoženja,  

- podatek o vrsti pravice, ki jo imajo drugi imetniki na premoženju.  

(3) Evidence iz prejšnjega člena se upravljajo ločeno, glede na posamezno vrsto začasno zavarovanega 

oziroma začasno odvzetega ali odvzetega premoženja in vsebujejo naslednje podatke:  

 evidenca kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov (parcelna številka nepremičnine in oznaka katastrske občine, v 

kateri se nahaja, kot je vpisana v zemljiškem katastru);  

 evidenca drugih nepremičnin (parcelna številka nepremičnine in oznaka katastrske občine, v kateri se nahajajo, 

kot je vpisana v zemljiškem katastru; identifikacijska številka objekta ali dela objekta, tako kot je vpisana v 

katastru stavb, če pa se objekt v ta kataster ne vpisuje, drug enolični identifikacijski znak, s katerim se ta objekt 

vpisuje v uradni evidenci takih objektov; ulica, hišna številka, kraj in pošta, kjer se nahaja objekt);  

 evidenca premičnega premoženja:  

zaloge (parcelna številka nepremičnine in oznaka katastrske občine, v kateri se nahajajo, kot je vpisana v 

zemljiškem katastru; identifikacijska številka objekta ali dela objekta, tako kot je vpisana v katastru stavb, če 

pa se objekt v ta kataster ne vpisuje, drug enolični identifikacijski znak, s katerim se ta objekt vpisuje v uradni 

evidenci takih objektov; ulica, hišna številka, kraj in pošta, kjer se nahaja objekt);  

oprema (parcelna številka nepremičnine in oznaka katastrske občine, v kateri se nahaja oprema, kot je vpisana v 

zemljiškem katastru; identifikacijska številka objekta ali dela objekta, tako kot je vpisana v katastru stavb, če 

pa se objekt v ta kataster ne vpisuje, drug enolični identifikacijski znak, s katerim se ta objekt vpisuje v uradni 

evidenci takih objektov; ulica, hišna številka, kraj in pošta, kjer se nahaja objekt);  

motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice (številka vozila (številka šasije), registrska 

označba, s katero so vozila vpisana v referenčnem registru, znamka, vrsta in kategorija ter komercialna oznaka, 

leto izdelave, datum prve registracije);  
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živali (za goveda: identifikacijska številka, s katero je žival vpisana v referenčnem registru, spol, pasma, datum 

rojstva; za kopitarje, identifikacijska številka, s katero je žival vpisana v referenčnem registru);  

druge premičnine (vrsta premičnine, opis, količina in merska enota, ocenjena vrednost).  

 evidenca lastniških vrednostnih papirjev:  

oznako vrste vrednostnega papirja, identifikacijske podatke o izdajatelju, podatek, ali je vrednostni papir imenski 

ali prinosniški, skupno število izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register, če se vrednostni papir 

glasi na nominalni znesek: skupni nominalni znesek izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register, 

datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register;  

za nematerializirane delnice se poleg podatkov iz prejšnje alinee vpisujejo še naslednji podatki: oznaka razreda 

delnice, nominalni znesek, na katerega se glasi, ali oznako, da gre za kosovno delnico, podatek, ali imetniku 

daje glasovalno pravico, če ima značilnost prednostne delnice, tudi vsebino prednostne pravice ali prednostnih 

pravic imetnika.  

 evidenca drugega finančnega premoženja:  

denarna sredstva (znesek, valuta in datum priliva na računa, določena z uredbo iz 42. člena tega zakona, znesek, 

valuta in datum nakazila natečenih obresti za posamezen priliv);  

terjatve (podatki o fizični ali pravni osebi, do katere je vzpostavljena terjatev, matična oziroma davčna številka, 

datum zapadlosti, izračun morebitnih zamudnih obresti);  

dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb;  

druge naložbe v pravne osebe in drugi finančni instrumenti (naložbe v sklade: ime sklada, identifikacijska 

številka sklada in število točk; obveznice: ime izdajatelja obveznic, vrednost obveznice, obresti);  

podatki o znesku zaseženih sredstev, valuti, datum nakazila na račun Uprave Republike Slovenije za javna plačila 

oziroma Banke Slovenije, znesek natečenih obresti, valuta natečenih obresti.  

 evidenca drugega začasno zavarovanega, začasno odvzetega oziroma odvzetega premoženja (podatki o vrsti, 

količini, merski enoti in ocenjeni vrednosti).  

Rok hrambe 

44.a člen 

Podatki iz evidenc, ki jih določa 43. člen tega zakona, se hranijo še tri leta po pravnomočnosti sklepa o 

ustavitvi finančne preiskave, sklepa o prenehanju začasnega zavarovanja ali začasnega odvzema premoženja 

nezakonitega izvora oziroma sodne odločbe iz 34. člena tega zakona, nato se izbrišejo.  

VII. ODGOVORNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podlaga odgovornosti 

45. člen 

(1) Lastnik, zoper katerega je bilo odrejeno začasno zavarovanje ali začasen odvzem premoženja, pa mu 

premoženje ni bilo odvzeto, ima po pravnomočno končanem postopku pravico do vrnitve premoženja in do povrnitve 

škode, povzročene s protipravnim ravnanjem ali kršitvijo dolžne skrbnosti pri izvrševanju pooblastil pristojnih 

organov po tem zakonu. 

(2) Za vračilo premoženja in povrnitev škode je zavezana Republika Slovenija.  

Pravila vračanja 

46. člen 

(1) V primeru iz 45. člena tega zakona je Republika Slovenija ob vrnitvi dolžna odstopiti lastniku tudi 

plodove in vse druge koristi dosežene z upravljanjem začasno odvzetega premoženja in mu plačati zamudne obresti 

po pravilih zakona, ki ureja obligacijska razmerja o neupravičeni pridobitvi. 

(2) Če je med začasnim zavarovanjem ali začasnim odvzemom premoženje ali njegov del prodano, je 

Republika Slovenija dolžna lastniku odstopiti prejeto kupnino z obrestmi. Republika Slovenija odstopi lastniku obresti 

v enaki višini kot jih je ustvarila v času hrambe in upravljanja s kupnino.  

(3) Obveznost iz prejšnjih odstavkov je pristojni organ, ki je premoženje hranil, upravljal oziroma prodal, 

dolžan izpolniti v petnajstih dneh po poteku roka iz drugega odstavka 34. člena tega zakona. 

Odškodninski zahtevek 

47. člen 

Zahtevek za povrnitev škode iz prvega odstavka 45. člena tega zakona je lastnik dolžan vložiti najkasneje 

v treh mesecih od dneva, ko mu je bilo premoženje vrnjeno, sicer izgubi to pravico. 

VIII. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Splošna določba 

48. člen 
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(1) Mednarodno sodelovanje za namene tega zakona se izvaja na podlagi mednarodnih sporazumov ali 

pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno. Če teh ni ali ne rešujejo odprtih 

vprašanj, se mednarodno sodelovanje izvaja na podlagi določb tega zakona.  

(2) Mednarodno sodelovanje v smislu določb tega zakona vključuje zagotavljanje pomoči pri iskanju, 

začasnem zavarovanju ali odvzemu premoženja nezakonitega izvora.  

(3) Prošnjo za mednarodno sodelovanje v zvezi s pomočjo pri iskanju premoženja nezakonitega izvora v 

tujini sestavi državno tožilstvo, ki vodi postopek finančne preiskave, po vložitvi tožbe za odvzem premoženja 

nezakonitega izvora pa SDT RS.  

(4) Organ, pristojen za mednarodno sodelovanje v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora v 

tujini, je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.  

(5) Pristojnost državnega tožilstva oziroma sodišča pri mednarodnem sodelovanju v zvezi s pomočjo pri 

iskanju ali začasnem zavarovanju premoženja nezakonitega izvora v Republiki Sloveniji se določi v skladu s predpisi, 

ki urejajo mednarodno pravno pomoč v kazenskih zadevah.  

(6) Sodišče, pristojno za mednarodno sodelovanje v zvezi odvzemom premoženja nezakonitega izvora v 

Republiki Sloveniji, je Okrožno sodišče v Ljubljani.  

Pogoji 

49. člen 

Pogoji za zagotavljanje pomoči pristojnemu organu tuje države so: 

 da zahtevan ukrep ni v nasprotju s temeljnimi načeli notranjega pravnega reda; 

 da izvršitev zahtevanega ukrepa ne bi škodovala suverenosti, javnemu redu ali drugim interesom Republike 

Slovenije; 

 da so v postopku v tuji državi glede odvzema premoženja zagotovljeni standardi poštenega sojenja. 

Posredovanje prošnje 

50. člen 

Če mednarodni sporazum ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, 

ne določata drugače, se prošnje domačih in tujih organov pošiljajo po diplomatski poti.  

Vsebina prošnje 

51. člen 

(1) Če mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se uporablja neposredno, ne določata 

drugače, prošnja za mednarodno sodelovanje vsebuje: 

 naziv organa, ki prosi za sodelovanje; 

 podatke o osebi, na katero se nanaša (osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in prebivališče), če gre za 

pravno osebo, pa podatke o firmi in sedežu pravne osebe; 

 podatke o premoženju, v zvezi s katerim se predlaga sodelovanje in njegovo povezavo z osebo iz prejšnje točke; 

 konkretne ukrepe, ki bi jih bilo treba opraviti in pravno podlago države prositeljice, ki je podlaga za izvrševanje 

njenih pristojnosti. 

(2) Predlog za začasno zavarovanje premoženja nezakonitega izvora vsebuje poleg podatkov iz prejšnjega 

odstavka tudi okoliščine, iz katerih izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da gre za premoženje nezakonitega izvora in 

da se je začel predkazenski ali kazenski postopek v zvezi s kataloškim kaznivim dejanjem ali da je bila oseba obsojena 

za tako kaznivo dejanje. Predlogu je treba priložiti predloge, zahteve oziroma odločbe, iz katerih izhajajo navedene 

okoliščine.  

(3) Predlogu za izvršitev pravnomočne sodne odločbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v 

tujini je treba priložiti pravnomočno sodno odločbo. 

Postopek 

52. člen 

(1) Po prejemu prošnje državno tožilstvo oziroma sodišče preveri, ali so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 

Če prošnja ne vsebuje vseh potrebnih sestavin, se pristojni organ tuje države zaprosi, da prošnjo dopolni v roku, ki ne 

sme biti krajši od treh mesecev, drugače se prošnja zavrne. 

(2) Če je za ugoditev prošnji treba ugotoviti, ali in kje se nahaja premoženje osebe, zoper katero je 

predlagano začasno zavarovanje, postopa državni tožilec po določbah tega zakona o finančni preiskavi. 

(3) Če je za ugoditev prošnji treba opraviti procesno dejanje, za katerega je po tem zakonu pristojno 

sodišče na predlog državnega tožilca, se prošnja odstopi Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije. 

O predlaganem ukrepu odloča Okrožno sodišče v Ljubljani.  

Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora 
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53. člen 

(1) Sodišče prošnji pristojnega organa tuje države za začasno zavarovanje odvzema premoženja 

nezakonitega izvora ugodi ali jo zavrne.  

(2) Za postopek odločanja o prošnji in izvršitev začasnega zavarovanja se smiselno uporabljajo določbe 

tega zakona.  

(3) Začasno zavarovanje odvzema premoženja traja do pravnomočne zaključitve kazenskega postopka v 

državi prositeljici oziroma do konca postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora. 

(4) Če postopek iz drugega odstavka tega člena ni končan v dveh letih od izdaje odločbe o začasnem 

zavarovanju, se to odpravi. Sodišče o nameri vrnitve premoženja obvesti organ tuje države šest mesecev pred potekom 

navedenega roka. Izjemoma lahko sodišče, če organ tuje države predloži dodatne dokaze, podaljša zavarovanje še za 

največ dve leti. Stroške začasnega zavarovanja premoženja nosi država prositeljica. 

Izvršitev odločbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v Republiki Sloveniji 

54. člen 

(1) Premoženje nezakonitega izvora v Republiki Sloveniji se odvzame, ko pristojni organ tuje države 

sodišču predloži pravnomočno odločbo o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v svoji državi.  

(2) Za postopek priznanja in izvršitve se uporabljajo določbe zakona, ki ureja priznanje in izvršitev tujih 

sodnih odločb v civilnih zadevah, če mednarodni sporazum ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji 

uporablja neposredno, ne določata drugače.  

(3) Z odvzetim premoženjem nezakonitega izvora se postopa po določbah tega zakona, če ni z 

mednarodnimi pogodbami ali pravnimi akti Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno, 

določeno drugače.  

 
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI (Uradni list RS, št. 91/11) vsebuje naslednje 

prehodne in končno določbo: 

»IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

Podzakonski predpisi 

55. člen 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz 42. člena tega zakona in petega odstavka 43. člena tega 

zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Organ, pristojen po zakonu, ki ureja državno tožilstvo, uskladi določbe Državnotožilskega reda in 

državnotožilske interne akte z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Izvajanje pristojnosti 

56. člen 

(1) Naloge, ki so po tem zakonu v pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, 

do njegove ustanovitve opravlja Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem 

državnem tožilstvu Republike Slovenije.  

(2) Določba četrtega odstavka 192. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) o 

izključni pristojnosti SDT se uporablja za vložitev in zastopanje tožbe v postopku odvzema premoženja nezakonitega 

izvora, v skladu z zakonom. 

(3) Do začetka delovanja Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije, nepremično 

premoženje po tem zakonu upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.  

Uporaba zakona 

57. člen 

(1) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred 

njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. 1. 1990. 

(2) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih je bila pravnomočna obsodba za kataloško kaznivo 

dejanje izdana pred njegovo uveljavitvijo, oziroma po 1. 1. 1990.  

Končna določba 

58. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 

začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi.«. 

 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI-A (Uradni 

list RS, št. 25/14) spreminja 57. člen zakona tako, da se glasi: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014964
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»Uporaba zakona 

57. člen 

(1) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred 

njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. 1. 1990. 

(2) Za zadeve iz prejšnjega odstavka ne velja rok iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona.  

(3) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih je bila pravnomočna obsodba za kataloško kaznivo 

dejanje izdana pred njegovo uveljavitvijo, oziroma po 1. 1. 1990.«; 

ter vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

(1) Vsi postopki odvzema premoženja nezakonitega izvora, v katerih je že bila vložena tožba, se 

nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11).  

(2) V postopkih iz prejšnjega odstavka se uporablja določba novega drugega odstavka 34. člena zakona. 

37. člen 

S spremembami zakona, ki ureja državno tožilstvo, se v SDT RS oblikuje posebna notranja organizacijska 

enota, ki po zakonu zastopa Republiko Slovenijo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega 

izvora ali v zvezi z njim. 

38. člen 

Pristojnosti DURS in CURS po zakonu se z dnem začetka veljavnosti zakona, ki ureja finančno upravo, 

prenesejo na finančno upravo. 

39. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 
Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in 

ugotovitvi kršitve človekovih pravic (Uradni list RS, št. 53/18) spreminja 57. člen zakona tako, da se glasi: 

»Uporaba zakona 

57. člen 

(1) (razveljavljen) 

(2) Za zadeve iz prejšnjega odstavka ne velja rok iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona.  

(3) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih je bila pravnomočna obsodba za kataloško kaznivo 

dejanje izdana pred njegovo uveljavitvijo, oziroma po 1. 1. 1990.«. 

11.7. Priloga 7: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 

Z A K O N  

O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA (ZPPDFT-1) 

I. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Vsebina zakona 

1. člen 

(vsebina zakona in prenos direktiv EU) 

(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja 

in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb. 

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) št. 2015/849 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje 

terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 

2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 

73; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849). 

1.2 Opredelitev pojmov in področje uporabe 

2. člen 

(pranje denarja in financiranje terorizma) 

(1) Pranje denarja po tem zakonu je katerokoli ravnanje z denarjem ali premoženjem, pridobljenim s 

kaznivim dejanjem, ki vključuje: 

 zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20182715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20182715
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 skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z 

denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja. 

(2) Financiranje terorizma po tem zakonu je zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali 

zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali 

zavedajoč se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja ali drugega dejanja, povezanega s 

terorizmom, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka (v nadaljnjem besedilu: terorist) ali teroristična 

organizacija. 

(3) Teroristično dejanje po tem zakonu je kaznivo dejanje, določeno v 2. členu Mednarodne konvencije 

o zatiranju financiranja terorizma (Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma, 

Uradni list RS-MP, št. 21/04) ter kaznivo dejanje terorizma in kazniva dejanja, povezana s terorizmom, ki so določena 

v poglavju Kazenskega zakonika, ki določa kazniva dejanja zoper človečnost. 

(4) Terorist po tem zakonu je fizična oseba, ki: 

- stori ali poskuša storiti teroristično dejanje; 

- je udeležena pri storitvi terorističnega dejanja kot sostorilec, napeljevalec ali pomagač; 

- organizira storitev terorističnega dejanja ali 

- prispeva k terorističnemu dejanju posameznika ali skupine ljudi, ki deluje s skupnim ciljem, če ravna namerno 

in z namenom prispevati k izvajanju ali nadaljevanju izvajanja terorističnega dejanja ali je seznanjena z namenom 

posameznika ali skupine, da stori teroristično dejanje. 

(5) Teroristična organizacija po tem zakonu je katera koli skupina teroristov, ki: 

- stori ali poskuša storiti teroristično dejanje; 

- je udeležena pri storitvi terorističnega dejanja; 

- organizira storitev terorističnega dejanja ali 

- prispeva k terorističnemu dejanju posameznika ali skupine ljudi, ki deluje s skupnim ciljem, če ravna namerno 

in z namenom prispevati k izvajanju ali nadaljevanju izvajanja terorističnega dejanja ali je seznanjena z namenom 

posameznika ali skupine, da stori teroristično dejanje. 

3. člen 

(pomen drugih pojmov) 

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

 »anonimen elektronski denar« iz 22. člena tega zakona je plačilni instrument, ki zagotavlja anonimnost plačnika 

in nezmožnost sledenja plačil tako izdajateljem elektronskega denarja kot prejemnikom plačil; 

 »borznoposredniška družba« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov; 

 »davčna številka« je identifikacijski znak, ki se dodeli davčnemu zavezancu pod pogoji, določenimi v zakonu, 

ki ureja davčni postopek, in zakonu, ki ureja finančno upravo, in se uporablja v zvezi z vsemi davki oziroma za 

davčne namene davčnega zavezanca; za davčno številko se šteje tudi identifikacijska številka za davčne namene, 

ki jo uporablja nerezident v državi rezidentstva; 

 »distribucijska pot« je mreža posameznikov oziroma organizacij, udeleženih v dobavi proizvoda ali storitve 

končnemu uporabniku; 

 »druga oseba civilnega prava« po tem zakonu je organizirana združba posameznikov, ki združuje ali bo 

združevala sredstva ali drugo premoženje za določen namen; 

 »družba za upravljanje« in »družba za upravljanje države članice« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja 

investicijske sklade in družbe za upravljanje; 

 »država članica« je država članica Evropske unije ali pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem 

prostoru; 

 »elektronski denar« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme; 

 »evropski nadzorni organi« so Evropski bančni organ (EBA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 

(Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa in o 

spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES, ter Evropski organ za 

vrednostne papirje in trge (ESMA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 

razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES; 

 »faktoring« je odkup terjatev z regresom ali brez njega; 
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 »finančne institucije« so zavezanci iz 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16. in 20.a) do 20.j) točke prvega 

odstavka 4. člena tega zakona ter institucije držav članic, ki opravljajo istovrstne storitve kakor našteti zavezanci; 

 »finančna obveščevalna enota« je osrednji nacionalni organ za sprejemanje in analiziranje sumljivih transakcij 

in drugih informacij o sumih pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ter o sumih financiranja 

terorizma in za posredovanje rezultatov analiz pristojnim organom, ustanovljen v državi članici ali tretji državi; 

 »forfetiranje« je izvozno financiranje na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih 

terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom; 

 »gospodarski subjekt« iz 35. člena tega zakona so gospodarska družba in podjetnik, kot sta opredeljena v zakonu, 

ki ureja gospodarske družbe, ter zadruga, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zadruge; 

 »gotovina« iz 68. člena tega zakona so bankovci ali kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo; 

 »gotovina« iz 120. člena tega zakona ima enak pomen kakor v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 

št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L št. 309 z 

dne 25. 11. 2005, str. 9); 

 »gotovinska transakcija« je vsak sprejem, izročitev ali zamenjava gotovine iz 15. točke tega člena, pri čemer 

zavezanec od stranke fizično sprejme gotovino oziroma stranki fizično izroči gotovino v posest in razpolaganje; 

 »igre na srečo« imajo enak pomen kakor v zakonu, ki ureja igre na srečo; 

 »informacija o dejavnosti stranke, ki je fizična oseba«, je podatek o strankinem osebnem, poklicnem ali drugem 

podobnem delovanju (zaposlen oziroma zaposlena, upokojenec oziroma upokojenka, študent oziroma študentka, 

brezposeln oziroma brezposelna itd.) oziroma podatek o aktivnosti stranke (na športnem, kulturno-umetniškem, 

znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem ali drugem sorodnem področju), ki predstavljata ustrezno 

podlago za sklenitev določenega poslovnega razmerja; 

 »investicijsko podjetje države članice« in »investicijsko podjetje tretje države« imata enak pomen kot v zakonu, 

ki ureja trg finančnih instrumentov; 

 »kontokorentni odnos« po tem zakonu je korespondenčni odnos med domačimi kreditnimi institucijami ali 

domačo in tujo kreditno (oziroma drugo podobno) institucijo, ki nastane z odprtjem računa domače kreditne 

institucije pri domači kreditni instituciji ali tuje kreditne oziroma druge podobne institucije pri domači kreditni 

instituciji (odprtje računa loro); 

 »korespondenčni odnos« je dogovor, ki ga domača kreditna institucija sklene z domačo ali tujo kreditno oziroma 

drugo podobno institucijo, zato da lahko prek nje posluje s tujino; 

 »kreditne institucije« so zavezanci iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona ter institucije držav 

članic, ki opravljajo istovrstne storitve kakor našteti zavezanci; 

 »mreža« iz 124. člena tega zakona pomeni obsežno strukturo, ki ji oseba pripada ter ima skupnega lastnika ali 

skupno upravo ali skupni nadzor nad skladnostjo s predpisi; 

 »nacionalna ocena tveganja« je obsežen proces identifikacije in analize glavnih tveganj pranja denarja in 

financiranja terorizma v določeni državi, razvijanja ustreznih ukrepov preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma na podlagi ugotovljenih tveganj ter čim bolj učinkovitega usmerjanja razpoložljivih virov 

za nadzor, ublažitev oziroma odpravo ugotovljenih tveganj; 

 »nadrejena odgovorna oseba, ki zaseda položaj višjega vodstva« iz 60., 61., 62. in 63. člena tega zakona, je član 

vodstva, ki je dovolj dobro seznanjen z izpostavljenostjo zavezanca tveganju pranja denarja in financiranja 

terorizma ter je na dovolj visokem položaju, da lahko sprejema odločitve, ki vplivajo na izpostavljenost 

zavezanca tveganju, in ni nujno, da je član uprave; 

 »navidezna banka« je kreditna ali finančna institucija oziroma druga institucija, ki opravlja istovrstne dejavnosti 

in ki je registrirana v državi, v kateri svoje dejavnosti ne opravlja, in ki ni povezana z nadzorovano ali drugače 

uravnano finančno skupino; 

 »neprofitne organizacije« po tem zakonu so društva, ustanove, zavodi, verske skupnosti in druge pravne osebe, 

ki so ustanovljene v skladu z veljavno zakonodajo in ki niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička; 

 »nerezident« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja devizno poslovanje; 

 »oseba, ki zagotavlja podjetniške ali fiduciarne storitve« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kot svojo poslovno 

dejavnost opravlja katero izmed naslednjih storitev za tretjo osebo: 

a) ustanavlja pravne osebe, 

b) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo direktorja oziroma direktorice, poslovodje oziroma 

poslovodkinje ali družbenika oziroma družbenice (v nadaljnjem besedilu: družbenik), pri tem pa ne gre za 

dejansko opravljanje poslovodne funkcije oziroma oseba ne prevzema poslovnega tveganja v zvezi s 

kapitalskim vložkom v pravni osebi, v kateri je formalno družbenik,  
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c) pravni osebi zagotavlja registrirani sedež, poslovni, dopisni ali upravni naslov in druge s tem povezane 

storitve, 

d) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo skrbnika ustanove, sklada ali podobnega pravnega 

subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, pri 

čemer definicija ne zajema skrbnikov investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov in 

pokojninskih družb, 

e) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo delničarja za račun druge osebe, razen če gre za 

družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in za katero v skladu z 

zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi veljajo zahteve po razkritju podatkov; 

 »organizirani trg in borza« imata enak pomen kakor v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov; 

 »osebno ime« je sestavljeno iz imena in priimka, ki sta vsak zase lahko sestavljena iz več besed, ki tvorijo celoto; 

 »plačilna institucija« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme; 

 »plačilni račun« ima enak pomen kakor v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme; 

 »posameznik oziroma posameznica (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ki samostojno opravlja dejavnost«, je 

fizična oseba, ki na prostem trgu samostojno in trajno opravlja pridobitno dejavnost; 

 »poslovno razmerje« je vsak poslovni ali drug pogodbeni odnos, ki ga stranka sklene ali vzpostavi pri zavezancu 

in je povezan z opravljanjem dejavnosti zavezanca; 

 »poslovodstvo« iz 35. člena tega zakona ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja gospodarske družbe; 

 »premoženje« so katera koli sredstva – materialna ali nematerialna, opredmetena ali neopredmetena, premičnine 

ali nepremičnine in pravne listine ali instrumenti v kateri koli obliki, tudi elektronski, ki dokazujejo lastništvo ali 

delež na teh sredstvih; 

 »skupina« pomeni skupino oseb, ki jo sestavljajo nadrejene in podrejene osebe, njene hčerinske družbe in osebe, 

v katerih ima nadrejena oseba ali njena hčerinska družba udeležbo, prav tako skupina pomeni tudi povezane 

družbe, ki izpolnjujejo pogoje za obvladujočo družbo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe; 

 »sredstva« po tem zakonu so finančna sredstva in koristi katere koli vrste vključno z: 

a) gotovino, čeki, denarnimi zahtevki, menicami, denarnimi nakazili in drugimi plačilnimi sredstvi, 

b) vlogami pri organizacijah, 

c) finančnimi instrumenti, ki jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, med drugim vrednostnimi 

papirji, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati, dolžniškimi 

instrumenti, obveznicami, zadolžnicami, garancijami in izvedenimi finančnimi instrumenti,  

d) obrestmi, dividendami ali drugimi dohodki od sredstev, 

e) terjatvami, krediti in akreditivi, 

f) drugimi dokumenti, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali drugih finančnih virov; 

 »sredstvo elektronske identifikacije« ima enak pomen, kot v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na 

notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73); 

 »stalno in začasno prebivališče« je podatek o ulici, hišni številki, kraju, pošti in državi stalnega in začasnega 

prebivališča, če slednje obstaja; 

 »transakcija« je vsak sprejem, izročitev, zamenjava, hramba, razpolaganje ali drugo ravnanje z denarjem ali 

drugim premoženjem pri zavezancu; 

 »tretja država« je država, ki ni država članica; 

 »upravljavec alternativnih investicijskih skladov«, »podružnica upravljavca države članice« in »podružnica 

upravljavca alternativnega investicijskega sklada tretje države« imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja 

alternativne investicijske sklade; 

 »urad« je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; 

 »uraden osebni dokument« je vsaka s fotografijo opremljena veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ 

Republike Slovenije ali druge države in ki se po pravu države izdajateljice šteje za javno listino; 

 »virtualna valuta« je digitalni zapis vrednosti, izdan s strani fizične ali pravne osebe, ki ni centralna banka ali 

javna institucija, uporabljen kot sredstvo za menjavo, ki se lahko elektronsko prenese, hrani ali izmenjuje in ki 

ni nujno vezan na tradicionalne (fiat) valute ter lahko predstavlja neposredno plačilno sredstvo med subjekti, ki 

jo sprejmejo; 

 »življenjsko zavarovanje« je zavarovanje, ki ga kot življenjsko zavarovanje določa zakon, ki ureja 

zavarovalništvo. 
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4. člen 

(zavezanci) 

(1) Ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določene v tem 

zakonu, pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju oziroma drugem ravnanju z 

denarjem ali drugim premoženjem in pri sklepanju poslovnih razmerij izvajajo: 

 banke, podružnice bank tretjih držav in bank držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji 

oziroma so pooblaščene za neposredno opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji; 

 hranilnice; 

 plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo ter plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo 

držav članic, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ustanovijo podružnico v Republiki 

Sloveniji ali opravljajo plačilne storitve v Republiki Sloveniji prek zastopnika oziroma neposredno; 

 pošta, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in izplačila) prek poštne nakaznice; 

 borznoposredniške družbe; 

 investicijski skladi, ki prodajajo svoje lastne enote v Republiki Sloveniji; če se investicijski sklad ne upravlja 

sam, se določba tega zakona, ki velja za zavezanca, uporablja za upravljavca tega sklada; 

 družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov, ki opravljajo storitve gospodarjenja s 

finančnimi instrumenti in pomožne storitve iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, 

oziroma zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov; 

 podružnice investicijskega podjetja države članice in podružnice investicijskega podjetja tretje države v 

Republiki Sloveniji; 

 podružnice družbe za upravljanje v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi 

instrumenti in pomožne storitve iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje; 

 podružnice upravljavca države članice in podružnice upravljavca alternativnega investicijskega sklada tretje 

države v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve 

iz zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov; 

 upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov; 

 upravljavci premostitvenega sklada iz zakona, ki ureja premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih 

športnikov; 

 ustanovitelji in upravljavci pokojninskih družb; 

 zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v skupini življenjskih zavarovanj (v 

nadaljnjem besedilu: poslov življenjskega zavarovanja), podružnice zavarovalnic tretjih držav, ki imajo 

dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja, in zavarovalnice držav članic, ki ustanovijo 

podružnico v Republiki Sloveniji oziroma so pooblaščene za neposredno opravljanje poslov življenjskega 

zavarovanja v Republiki Sloveniji; 

 izdajatelji elektronskega denarja, izdajatelji elektronskega denarja z opustitvijo, podružnice izdajateljev 

elektronskega denarja in izdajateljev elektronskega denarja z opustitvijo tretjih držav ter izdajatelji elektronskega 

denarja in izdajatelji elektronskega denarja z opustitvijo države članice, ki ustanovijo podružnico v Republiki 

Sloveniji oziroma so pooblaščeni za neposredno opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja v Republiki 

Sloveniji; 

 menjalnice; 

 revizijske družbe in samostojni revizorji; 

 prireditelji in koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo; 

 zastavljalnice; 

 pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo: 

g) dajanja kreditov oziroma posojil, ki vključuje tudi potrošniške kredite, hipotekarne kredite, faktoring in 

financiranje komercialnih poslov, vključno s forfetiranjem, 

h) finančnega zakupa (lizinga), 

i) izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (npr. menic in potovalnih čekov), pri čemer ne gre za 

plačilno storitev v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, 

j) izdajanje in upravljanje virtualnih valut, vključno s storitvijo menjave virtualnih valut v običajne valute in 

obratno, 

k) izdajanja garancij in drugih jamstev, 
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l) upravljanja naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi s tem ter upravljanja naložb Republike Slovenije v 

skladu z zakonom, ki ureja Slovenski državni holding, 

m) oddajanja sefov, 

n) posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov, razen tistih pravnih in fizičnih oseb, pri katerih 

dejavnost posredništva ni glavna dejavnost in poslov ne sklepajo v imenu in za račun finančne ali kreditne 

institucije (kreditni posredniki v pomožni funkciji), 

o) zavarovalnega zastopstva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju, 

p) zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju, 

q) računovodskih storitev, 

r) storitev davčnega svetovanja, 

s) podjetniških ali fiduciarnih storitev, 

t) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih, 

u) trgovanja z umetninami, 

v) organiziranja ali izvajanja dražb ali 

r) poslovanja z nepremičninami, kamor spadajo poslovanje z lastnimi nepremičninami, oddajanje ali 

obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin ter posredništvo v prometu z nepremičninami, 

s) izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe 

Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. 

(2) Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določeni v tem 

zakonu, se v skladu z določbami III. poglavja tega zakona izvajajo tudi pri odvetnikih oziroma odvetnicah (v 

nadaljnjem besedilu: odvetnik), odvetniških družbah in notarjih oziroma notarkah (v nadaljnjem besedilu: notar), 

vendar le v obsegu, določenem v IV. poglavju tega zakona. 

(3) Izraz zavezanec se v tem zakonu uporablja kot skupni pojem za zavezance oziroma zavezanke iz 

prvega in drugega odstavka tega člena. 

5. člen 

(izjeme v zvezi z igrami na srečo) 

(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) lahko z uredbo določi, da so prireditelji 

iger na srečo iz 18. točke prvega odstavka prejšnjega člena, pri katerih obstaja nizko tveganje za pranje denarja ali 

financiranje terorizma, v celoti ali delno izvzeti iz izvajanja ukrepov po tem zakonu. 

(2) Odločitev Vlade iz prejšnjega odstavka temelji na poročilu o oceni tveganja, ki jo izvede Finančna 

uprava Republike Slovenije v sodelovanju z uradom. Pri oceni tveganja se upoštevajo naslednji dejavniki: 

- obseg opravljanja storitve igre na srečo, 

- stopnja ranljivosti igre na srečo in transakcije, 

- uporabljene plačilne metode ter 

- ugotovitve nacionalne in nadnacionalne ocene tveganja iz 8. člena tega zakona. 

(3) Določbe iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za koncesionarje, ki prirejajo posebne igre na srečo 

v igralnicah oziroma igralnih salonih. 

(4) Vsako odločitev o izvzetju prirediteljev iger na srečo iz izvajanja določb tega zakona Finančna uprava 

Republike Slovenije sporoči Evropski komisiji. 

6. člen 

(izjeme v zvezi z občasnim opravljanjem finančne dejavnosti) 

(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v 

nadaljnjem besedilu: samostojni podjetniki posamezniki) in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki le 

občasno ali v omejenem obsegu izvajajo finančno dejavnost iz 16. in 20.a) do 20.h) točke prvega odstavka 4. člena 

tega zakona in pri katerih obstaja nizko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, so lahko izvzeti iz 

izvajanja določb tega zakona, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: 

 finančna dejavnost je pomožna in je neposredno povezana z glavno dejavnostjo; 

 čisti letni prihodek pomožne finančne dejavnosti ne presega 100.000 eurov ali ne znaša več kot pet odstotkov 

skupnega čistega letnega prihodka zavezanca; 

 njihova glavna dejavnost ni: 

- revizijske storitve, 

- prirejanje iger na srečo, 

- računovodske storitve, 
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- storitve davčnega svetovanja, 

- poslovanje z nepremičninami, 

- podjetniške ali fiduciarne storitve ter 

- notarske in odvetniške storitve; 

 največja možna vrednost transakcije na stranko in posamezno transakcijo – ne glede na to, ali poteka v eni ali 

več transakcijah, ki se zdijo povezane – ne sme presegati 1.000 eurov in 

 finančna dejavnost se zagotavlja samo osebam, ki so stranke v zvezi z opravljanjem glavne dejavnosti, in ni 

splošno dostopna javnosti. 

(2) Prejšnji odstavek ne velja za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki 

samostojno opravljajo dejavnost, če izvajajo denarna nakazila v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme. 

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena vložijo zahtevo za opustitev izvajanja določb tega zakona pri 

uradu. Zahtevi priložijo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena in o izvedeni oceni 

tveganja finančne dejavnosti za pranje denarja in financiranje terorizma. Pri oceni tveganja pranja denarja ali 

financiranja terorizma posebno pozornost namenijo vsaki finančni dejavnosti, za katero je zaradi njene narave še 

posebej verjetno, da se bo uporabila ali zlorabila za namene pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(4) O zahtevi iz prejšnjega odstavka urad izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 

postopek. 

(5) Odločba iz prejšnjega odstavka velja dve leti od izdaje. Za ponovni izvzem iz izvajanja določb tega 

zakona je treba vložiti novo zahtevo v skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Če se okoliščine, na podlagi katerih je bila izdana odločba, pred potekom veljavnosti odločbe 

spremenijo, je oseba iz prvega odstavka tega člena dolžna urad o teh spremembah obvestiti v roku petnajstih dni od 

nastanka sprememb. Urad lahko na podlagi takega obvestila ali na podlagi drugih informacij po uradni dolžnosti izda 

novo odločbo, s katero razveljavi prejšnjo odločbo ter na novo odloči o dovoljenju za opustitev izvajanja določb tega 

zakona glede na spremenjene okoliščine. 

(7) Urad enkrat letno obvesti Evropsko komisijo o odločbah, izdanih na podlagi tega člena. 

II. POGLAVJE 

SODELOVANJE IN NACIONALNA OCENA TVEGANJA 

7. člen 

(sodelovanje pristojnih organov) 

Urad, nadzorni organi iz 139. člena tega zakona in drugi organi, pristojni za preprečevanje in odkrivanje 

pranja denarja in financiranja terorizma, med seboj sodelujejo in usklajujejo izvajanje politik in aktivnosti boja proti 

pranju denarja in financiranju terorizma. Za doseganje strateških in operativnih ciljev ti organi lahko sklepajo 

sporazume o medsebojnem sodelovanju in ustanavljajo medresorske delovne skupine. 

8. člen 

(nacionalna ocena tveganja) 

(1) Za ugotovitev, oceno, razumevanje in ublažitev tveganj pranja denarja in financiranja terorizma 

Republika Slovenija izvede nacionalno oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki se posodobi 

najmanj vsake štiri leta. 

(2) Vlada za izvedbo nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki 

Sloveniji ustanovi stalno medresorsko delovno skupino. Naloge stalne medresorske delovne skupine so: 

 izvedba nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji; 

 priprava poročila o ugotovljenih nacionalnih tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma; 

 priprava predlogov ukrepov in akcijskega načrta za ublažitev ugotovljenih tveganj pranja denarja in financiranja 

terorizma; 

 izvedba drugih analiz s področja pranja denarja in financiranja terorizma, pri katerih je potrebno sodelovanje in 

usklajevanje med različnimi institucijami, in priprava poročil o izvedenih analizah. 

(3) Delo in naloge stalne medresorske delovne skupine iz prejšnjega odstavka usmerja in usklajuje urad. 

(4) Pri izvajanju nacionalne ocene tveganja iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo ugotovitve iz 

poročila Evropske komisije o ocenjenih tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma (nadnacionalna ocena 

tveganja). 

9. člen 

(poročilo in namen nacionalne ocene tveganja) 

(1) Urad s poročilom o ugotovitvah nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma 

iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena seznani Vlado. 
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(2) Ugotovitve iz poročila nacionalne ocene tveganja so namenjene: 

 izboljšanju nacionalne ureditve odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zlasti z 

opredelitvijo sektorjev ali dejavnosti, pri katerih morajo zavezanci uporabljati strožje ukrepe v zvezi s pregledom 

stranke in drugimi obveznostmi iz tega zakona; 

 ugotavljanju sektorjev ali dejavnosti neznatnega ali povečanega tveganja pranja denarja in financiranja 

terorizma; 

 opredeljevanju prednostne razporeditve vseh virov in sredstev, namenjenih za preprečevanje pranja denarja in 

financiranja terorizma; 

 pripravljanju ustreznih predpisov za posamezne sektorje ali dejavnosti v skladu z ugotovljenimi tveganji pranja 

denarja in financiranje terorizma in 

 zavezancem kot pomoč pri izvedbi njihovih ocen tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. 

(3) Aktivnosti iz prejšnjega odstavka usmerja in usklajuje urad. 

(4) Vlada z uredbo določi sektorje ali dejavnosti neznatnega ali povečanega tveganja pranja denarja ali 

financiranja terorizma iz drugega odstavka tega člena. 

10. člen 

(obveščanje držav članic in evropskih institucij) 

Urad seznani Evropsko komisijo, evropske nadzorne organe in druge države članice z nazivom stalne 

medresorske delovne skupine iz drugega odstavka 8. člena tega zakona in s povzetkom poročila nacionalne ocene 

tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. 

11. člen 

(priporočila Evropske komisije) 

(1) V okviru ureditve preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji se 

lahko upoštevajo priporočila Evropske komisije o ukrepih, primernih za ublažitev tveganj, ki so ugotovljena v 

nadnacionalni oceni tveganja. 

(2) Če se Republika Slovenija odloči, da ne bo upoštevala priporočil iz prejšnjega odstavka, o tem obvesti 

Evropsko komisijo in navede razloge za takšno odločitev. 

III. POGLAVJE 

NALOGE IN OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV 

3.1 Splošna določba 

12. člen 

(naloge in obveznosti zavezancev) 

(1) Zaradi odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zavezanci pri opravljanju 

svojih dejavnosti izvajajo naloge, določene v tem zakonu in predpisih, ki so sprejeti na njegovi podlagi. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo: 

 izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma; 

 vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in 

financiranja terorizma; 

 izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (v nadaljnjem besedilu: pregled stranke) na način in pod pogoji, ki jih 

določa ta zakon; 

 sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije uradu po določbah tega zakona; 

 imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in namestnikov 

pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo; 

 skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog 

po tem zakonu; 

 pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum 

pranja denarja ali financiranja terorizma; 

 zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje s tem zakonom predpisanih evidenc; 

 izvajanje politik in postopkov skupine ter ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma v lastnih podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti v tretjih državah; 

 izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah tega zakona in po predpisih, ki so sprejeti na njegovi podlagi. 

3.2 Ocena in obvladovanje tveganja 

13. člen 

(ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma) 
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(1) Tveganje pranja denarja in financiranja terorizma je tveganje, da bo stranka izrabila finančni sistem 

za pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma da bo stranka poslovno razmerje, transakcijo, produkt, storitev ali 

distribucijsko pot ob upoštevanju dejavnika geografskega tveganja (država ali geografsko območje) posredno ali 

neposredno uporabila za pranje denarja ali financiranje terorizma. 

(2) Zavezanec izdela oceno tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega razmerja, 

transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti in upošteva dejavnike geografskega tveganja glede na možne 

zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma. 

(3) Ocena tveganja in postopek določanja ocene tveganja iz prejšnjega odstavka odražata specifičnost 

zavezanca in njegovega poslovanja. 

(4) Oceno tveganja iz drugega odstavka tega člena zavezanec pripravi v skladu s smernicami, ki jih izda 

pristojni nadzorni organ iz 139. člena tega zakona v skladu s svojimi pooblastili, ter ob upoštevanju poročila o 

ugotovitvah nacionalne ocene tveganja in nadnacionalne ocene tveganja. 

(5) Ugotovitve ocene tveganja iz drugega odstavka tega člena zavezanec dokumentira in posodablja 

najmanj vsaki dve leti. Dokumentirane ugotovitve so na voljo pristojnim nadzornim organom iz 139. člena tega zakona 

na njihovo zahtevo. 

(6) Zavezanec ob vseh pomembnih spremembah svojih poslovnih procesov – kot so na primer uvedba 

novega produkta, nove poslovne prakse, vključno z novimi distribucijskimi potmi, uvedba nove tehnologije za nove 

in obstoječe produkte ali organizacijske spremembe – opravi ustrezno oceno, kako te spremembe vplivajo na 

izpostavljenost zavezanca tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(7) Zavezanec oceno tveganja iz prejšnjega odstavka izvede pred uvedbo spremembe in v skladu z 

ugotovitvami sprejme ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma. 

14. člen 

(neznatno in povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma) 

(1) Če zavezanec oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, 

država ali geografsko območje predstavljajo neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, lahko 

izvaja ukrepe poenostavljenega pregleda stranke v skladu z določbami tega zakona o poenostavljenem pregledu 

stranke. 

(2) Če zavezanec oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, 

država ali geografsko območje predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, mora 

izvajati ukrepe poglobljenega pregleda stranke v skladu z določbami tega zakona o poglobljenem pregledu stranke. 

15. člen 

(obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma) 

(1) Zavezanec za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, 

ugotovljenih na podlagi 14. člena tega zakona, vzpostavi učinkovite politike, kontrole in postopke, ki so sorazmerni 

glede na njegovo dejavnost in velikost (kot npr. velikost in sestavo zavezanca, obseg in sestavo poslov, vrste strank, 

s katerimi posluje zavezanec, vrste produktov, ki jih ponuja zavezanec). 

(2) Politike, kontrole in postopki iz prejšnjega odstavka vključujejo: 

 razvoj notranjih politik, kontrol in postopkov, ki se nanašajo na: 

- modele upravljanja s tveganji, 

- skrbni pregled stranke, 

- sporočanje podatkov uradu, 

- varstvo in hrambo podatkov ter upravljanje evidenc, 

- notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma, 

- zagotavljanje skladnosti s predpisi in 

- varno zaposlovanje in po potrebi varnostno preverjanje zaposlenih v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, 

ter 

 vzpostavitev samostojne službe notranje revizije za preverjanje notranjih politik, kontrol in postopkov iz prejšnje 

točke, če je zavezanec srednja ali velika družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

(3) Zavezanec, ki je srednja ali velika družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, imenuje 

enega od članov upravnega ali poslovodnega organa, ki je odgovoren za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka in za 

zagotavljanje skladnosti izvajanja zakonov in drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja 

in financiranja terorizma. 
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(4) Pred uvedbo politik, kontrol in postopkov zavezanci pridobijo odobritev vodstva ter v skladu s 

smernicami nadzornih organov iz 139. člena tega zakona spremljajo in po potrebi okrepijo sprejete ukrepe. 

3.3 Pregled stranke 

3.3.1 Splošne določbe 

16. člen 

(sestavni deli pregleda stranke) 

(1) Če ta zakon ne določa drugače, pregled stranke obsega naslednje ukrepe: 

 ugotavljanje istovetnosti stranke in preverjanje njene istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in 

objektivnih virov; 

 ugotavljanje dejanskega lastnika stranke; 

 pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po 

tem zakonu; 

 redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu. 

(2) Zavezanec pri izvajanju ukrepov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka preveri, da ima vsaka oseba, ki 

nastopa v imenu stranke, pravico zastopanja ali pooblastilo te stranke, ter v skladu z določbami tega zakona ugotovi 

in preveri istovetnost vsake osebe, ki nastopa v imenu stranke. 

(3) Zavezanec izvaja vse ukrepe pregleda stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena, pri čemer 

lahko obseg izvajanja ukrepov določi z upoštevanjem tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. 

(4) Pri določanju obsega izvajanja ukrepov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zavezanec 

upošteva vsaj: 

- namen sklenitve in naravo poslovnega razmerja, 

- višino sredstev, vrednost premoženja ali obseg transakcij, 

- čas trajanja poslovnega razmerja in 

- skladnost poslovanja z namenom sklenitve poslovnega razmerja. 

(5) Zavezanec postopke izvajanja ukrepov iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena 

opredeli v svojih notranjih aktih. 

(6) Zavezanec nadzornim organom iz 139. člena tega zakona na njihovo zahtevo predloži ustrezne 

analize, listine in druge podatke, s katerimi izkazuje, da so izvedeni ukrepi primerni glede na ugotovljena tveganja 

pranja denarja in financiranja terorizma. 

17. člen 

(obveznost pregleda stranke) 

(1) Zavezanec pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opravi pregled stranke v naslednjih primerih: 

 pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko; 

 pri vsaki transakciji v vrednosti 15.000 eurov ali več, ne glede na to, ali poteka posamično ali z več transakcijami, 

ki so med seboj očitno povezane; 

 pri prirediteljih in koncesionarjih, ki prirejajo igre na srečo, ob izplačilih dobitkov, vplačilu stav ali obojem, 

kadar gre za transakcije v vrednosti 2.000 eurov ali več, ne glede na to, ali transakcija poteka posamično ali z 

več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane; 

 pri dvomu o verodostojnosti in ustreznosti predhodno pridobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku 

stranke; 

 vedno, kadar v zvezi s transakcijo, stranko, sredstvi ali premoženjem obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali 

financiranja terorizma, ne glede na vrednost transakcije. 

(2) Če zavezanec s stranko sklepa dodatno poslovno razmerje ali na podlagi obstoječega poslovnega 

razmerja izvaja transakcije iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, zavezanec pridobi le manjkajoče podatke iz prvega, 

drugega, tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona, in sicer ob pogoju, da je predhodno opravil pregled 

stranke na način, kot to določa 16. člen tega zakona, in da je v okviru rednega spremljanja poslovnih aktivnosti, ki jih 

stranka izvaja pri zavezancu, zagotovil ustrezno preverjanje in posodabljanje predhodno pridobljenih listin in 

podatkov o stranki. 

(3) Pri transakcijah iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena prireditelj in koncesionar, ki prirejata igre 

na srečo, preverita istovetnost stranke, ki opravlja transakcijo, in pridobita predpisane podatke, ko se transakcija opravi 

pri blagajni ali na drugih vplačilnih ali izplačilnih mestih glede na vrsto igre na srečo ali načina igranja. 

(4) Za sklenitev poslovnega razmerja se po tem zakonu šteje tudi registracija stranke za udeležbo v 

sistemu prirejanja iger na srečo pri prirediteljih in koncesionarjih, ki prirejajo igre na srečo po internetu ali drugih 

telekomunikacijskih sredstvih. 



 
 

277 
 

(5) Kot sklenitev poslovnega razmerja med stranko in družbo za upravljanje se po tem zakonu šteje tudi 

pristop stranke k pravilom upravljanja vzajemnega sklada te družbe za upravljanje. Pristop k pravilom upravljanja 

drugega vzajemnega sklada iste družbe za upravljanje se ne šteje za sklenitev novega poslovnega razmerja po tem 

zakonu. 

(6) Kot sklenitev poslovnega razmerja med stranko in zavezancem iz 6. točke prvega odstavka 4. člena 

tega zakona se po tem zakonu šteje tudi pristop stranke k pravilom upravljanja investicijskega sklada oziroma drugi 

listini, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu. Pristop k pravilom upravljanja drugega 

investicijskega sklada, ki ga upravlja ista družba za upravljanje oziroma upravljavec alternativnega investicijskega 

sklada, se ne šteje za sklenitev novega poslovnega razmerja po tem zakonu. 

(7) Za sklenitev poslovnega razmerja po tem zakonu se ne štejeta: 

- izvajanje plačilnih transakcij na podlagi univerzalnega plačilnega naloga pri ponudnikih plačilnih storitev, pri 

katerih plačnik nima odprtega plačilnega računa, ki ne presegajo 1.000 eurov, 

- izvajanje menjalniških poslov, ki ne presegajo vrednosti 1.000 eurov. 

18. člen 

(obveznost pregleda stranke pri občasnih transakcijah) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena zavezanec pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opravi pregled 

stranke tudi pri vsaki občasni transakciji, ki pomeni prenos sredstev in presega 1.000 eurov. 

(2) Občasna transakcija iz prejšnjega odstavka je transakcija, ki jo izvaja stranka, ki z zavezancem nima 

sklenjenega poslovnega razmerja. 

(3) Prenos sredstev iz prvega odstavka tega člena pomeni katero koli transakcijo, vsaj delno izvedeno z 

elektronskimi sredstvi v imenu plačnika prek ponudnika plačilnih storitev, z namenom dati sredstva na voljo 

prejemniku plačila prek ponudnika plačilnih storitev – ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba, 

in ne glede na to, ali je ponudnik plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila isti, vključno z naslednjimi plačilnimi 

storitvami: 

 kreditnim plačilom, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, 

 direktno bremenitvijo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, 

 denarnim nakazilom, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ne glede na to, ali gre za 

domače ali čezmejne plačilne transakcije, in 

 prenosom, izvedenim z uporabo plačilnih kartic, elektronskim denarjem, mobilnimi telefoni ali drugimi 

digitalnimi ali predplačniškimi ali naročniškimi informacijsko-tehnološkimi napravami s podobnimi 

značilnostmi. 

19. člen 

(pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja) 

(1) Pri sklepanju poslovnega razmerja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona zavezanec izvede 

predpisane ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona pred sklenitvijo poslovnega razmerja. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec ukrepa iz 1. in 2. točke prvega odstavka 16. člena tega 

zakona izjemoma izvede tudi med sklepanjem poslovnega razmerja s stranko, in sicer če je to potrebno, da se ne 

prekine običajen način sklepanja poslovnih razmerij pri zavezancu, in če v skladu s 13. členom tega zakona obstaja 

neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zavezanec iz 1., 14., 20.i) in 20.j) točke prvega odstavka 4. člena 

tega zakona pri sklepanju poslov življenjskega zavarovanja in življenjskega zavarovanja, vezanega na enote 

investicijskih skladov, poleg ukrepov pregleda stranke izvede še naslednje ukrepe pregleda upravičencev izplačil po 

polici, takoj ko so upravičenci opredeljeni ali določeni: 

 za upravičence, ki so ob sklepanju posla opredeljeni kot točno določene fizične ali pravne osebe ali podobni 

pravni subjekti tujega prava, zavezanec pridobi podatke o njihovem osebnem imenu in datumu rojstva; 

 za upravičence, ki so opredeljeni po značilnostih, kategorijah ali na druge načine, zavezanec pridobi dovolj 

podatkov in informacij, tako da bo lahko v času izplačila zagotovo ugotovil in preveril njihovo istovetnost. 

(4) V primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka zavezanec ugotovi in preveri istovetnost upravičenca 

v času izplačila. V primeru popolnega ali delnega prenosa življenjskega zavarovanja ali življenjskega zavarovanja, 

vezanega na enote investicijskih skladov, na tretjo osebo, zavezanec, ki je seznanjen s prenosom, opredeli novega 

upravičenca v času prenosa zavarovanja na tretjo osebo. 

20. člen 

(pregled stranke pri izvajanju transakcij) 
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Pri izvajanju transakcij iz 2. in 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona mora 

zavezanec predpisane ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona, ob upoštevanju drugega 

odstavka 17. člena tega zakona, izvesti pred izvršitvijo transakcije. 

21. člen 

(neizpolnitev obveznosti pregleda stranke) 

Zavezanec, ki ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona ne more izvesti v skladu 

z določbami tega zakona, ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcije oziroma mora prekiniti poslovno 

razmerje, če je to že sklenjeno, in preučiti možnost, da v skladu z 69. členom tega zakona uradu sporoči podatke o 

stranki oziroma sumljivi transakciji. 

22. člen 

(opustitev določenih ukrepov pregleda stranke v zvezi z elektronskim denarjem) 

(1) Zavezanci iz 15. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona lahko opustijo pregled stranke iz 1., 2. 

in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona, če na podlagi izvedene ocene tveganja ugotovijo, da obstaja 

neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, in če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: 

 na plačilni instrument: 

ni mogoče ponovno naložiti podatkov ali 

najvišji znesek mesečnih transakcij ne presega 250 eurov, pri čemer se plačilni instrument lahko uporablja samo 

v Republiki Sloveniji; 

 najvišji znesek elektronskega denarja, naložen na plačilnem instrumentu: 

ne presega 250 eurov ali 

ne presega 500 eurov, pri čemer se plačilni instrument lahko uporablja samo v Republiki Sloveniji; 

 plačilni instrument se lahko uporablja le za nakup blaga ali storitev; 

 plačilnega instrumenta ni mogoče naložiti z anonimnim elektronskim denarjem; 

 izdajatelji elektronskega denarja v zadostni meri spremljajo transakcije ali poslovno razmerje, kot to določa 

4. točka prvega odstavka 16. člena tega zakona, da lahko odkrijejo neobičajne ali sumljive transakcije. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora biti pregled stranke iz 16. člena tega zakona opravljen pred 

unovčenjem gotovine ali dvigom gotovine v denarni vrednosti elektronskega denarja, kadar unovčeni znesek presega 

vrednost 100 eurov. 

(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena o opustitvi določenih ukrepov pregleda stranke obvestijo 

urad, in sicer še pred trženjem produkta. Obvestilu priložijo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev in oceno tveganja 

pranja denarja in financiranja terorizma iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena opustitev določenih ukrepov pregleda stranke ni dovoljena, kadar 

v zvezi s stranko, produktom, sredstvi ali transakcijo obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

3.3.2 Izvajanje ukrepov pregleda stranke  

3.3.2.1 Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke 

23. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke) 

(1) Zavezanec za: 

- stranko, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost, 

- zakonitega zastopnika pravne osebe, ugotovi in preveri njegovo istovetnost ter pridobi podatke iz 2. točke prvega 

odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni dokument stranke ob njeni osebni navzočnosti. 

Če iz tega dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo iz druge 

veljavne javne listine, ki jo predloži stranka, oziroma neposredno od stranke. 

(2) Če je stranka samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, zavezanec 

pridobi podatke iz 1. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona ob smiselni uporabi 28. člena tega zakona. 

(3) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke po tem členu podvomi v resničnost 

pridobljenih podatkov ali verodostojnost listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili podatki pridobljeni, 

mora zahtevati tudi pisno izjavo stranke. 

24. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika 

ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost) 

(1) Če sklepa poslovno razmerje v imenu stranke, ki je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik 

ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njen pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost 
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pooblaščenca ter pridobi podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni 

dokument pooblaščenca ob njegovi osebni navzočnosti. Če iz tega dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih 

podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo iz druge javne listine, ki jo predloži pooblaščenec, oziroma neposredno od 

njega. Podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o fizični osebi, samostojnem podjetniku 

posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, v imenu katerega nastopa pooblaščenec, pridobi 

zavezanec iz overjenega pisnega pooblastila, ki ne sme biti starejše od treh mesecev. 

(2) Če stranka iz prejšnjega odstavka izvaja transakcijo iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena in 

18. člena tega zakona, zavezanec od stranke pridobi izjavo, ali posluje v svojem imenu ali v imenu nekoga tretjega. 

Če stranka posluje v imenu nekoga tretjega, zavezanec postopa po tretjem odstavku tega člena. Če navedena 

transakcija poteka na podlagi predhodno sklenjenega poslovnega razmerja, se kot zadosten šteje tudi podatek o tem, 

ali je transakcijo opravila stranka ali njen pooblaščenec. 

(3) Če transakcije iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona v imenu stranke iz 

prvega odstavka tega člena izvaja njen pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost pooblaščenca ter 

pridobi zahtevane podatke o stranki in pooblaščencu iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona tako, kot je 

določeno v prvem odstavku tega člena. 

(4) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pooblaščenca podvomi o resničnosti prejetih 

podatkov, mora od njega zahtevati tudi pisno izjavo. 

25. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca pravne osebe) 

(1) Če poslovno razmerje v imenu stranke, ki je pravna oseba, namesto njenega zakonitega zastopnika 

sklepa njegov pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost pooblaščenca ter pridobi podatke iz 2. točke 

prvega odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni dokument pooblaščenca ob njegovi osebni 

navzočnosti. Če iz tega dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo iz 

druge javne listine, ki jo predloži pooblaščenec, oziroma neposredno od njega. Podatke iz 2. točke prvega odstavka 

137. člena tega zakona o zakonitem zastopniku, v imenu katerega nastopa pooblaščenec, pridobi zavezanec iz 

overjenega pisnega pooblastila, ki ga izda zakoniti zastopnik. 

(2) Če stranka iz prejšnjega odstavka izvaja transakcijo iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena in 

18. člena tega zakona, zavezanec od zakonitega zastopnika pridobi izjavo, ali stranka posluje v svojem imenu ali v 

imenu nekoga tretjega. Če stranka posluje v imenu nekoga tretjega, zavezanec postopa po tretjem odstavku tega člena. 

Če navedena transakcija poteka na podlagi predhodno sklenjenega poslovnega razmerja, se kot zadosten šteje tudi 

podatek o tem, ali je transakcijo opravila stranka ali njen pooblaščenec. 

(3) Če transakcije iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona v imenu stranke iz 

prvega odstavka tega člena izvaja njen pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost pooblaščenca ter 

pridobi zahtevane podatke o zakonitem zastopniku in pooblaščencu iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tako, kot 

je določeno v prvem odstavku tega člena. 

(4) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pooblaščenca podvomi o resničnosti prejetih 

podatkov, mora od njega zahtevati tudi pisno izjavo. 

26. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije) 

(1) Ne glede na določbe 23., 24. in 25. člena tega zakona lahko zavezanec pod pogoji, ki jih s pravilnikom 

določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, ugotovi in preveri 

istovetnost tudi na podlagi: 

 sredstva elektronske identifikacije takšne ravni zanesljivosti, ki ob izdaji zahteva osebno navzočnost stranke, in 

ga izda izdajatelj sredstva elektronske identifikacije s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki 

urejajo elektronsko identifikacijo; 

 sredstva elektronske identifikacije takšne ravni zanesljivosti, ki ob izdaji zahteva osebno navzočnost stranke in 

ga izda izdajatelj sredstva elektronske identifikacije s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi pod pogoji, 

določenimi s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo, če obstajajo za to tehnološke možnosti. 

(2) Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije iz prejšnjega 

odstavka se lahko uporablja za: 

- stranko, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost, 

- pooblaščenca stranke iz prejšnje alinee, 

- zakonitega zastopnika in pooblaščenca pravne osebe. 
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(3) Zavezanec v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke na podlagi prejšnjega odstavka 

dobi zahtevane podatke o stranki iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona iz sredstva elektronske 

identifikacije iz prvega odstavka tega člena. Podatki, ki jih iz tega sredstva elektronske identifikacije ni mogoče dobiti, 

se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo stranka pošlje zavezancu v papirnati ali digitalni obliki. Če 

na opisani način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od 

stranke. 

(4) Izdajatelj sredstva elektronske identifikacije iz prvega odstavka tega člena, mora zavezancu na 

njegovo zahtevo brez odlašanja predložiti podatke o načinu, s katerim je ugotovil in preveril istovetnost stranke, ki je 

imetnik sredstva elektronske identifikacije iz prvega odstavka tega člena. Pridobljene podatke zavezanec hrani skladno 

z določbami tega zakona o varstvu in hrambi podatkov. 

(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z 

uporabo sredstva elektronske identifikacije ni dovoljena, če obstaja sum, da je bilo sredstvo elektronske identifikacije 

zlorabljeno, oziroma če zavezanec ugotovi, da so se spremenile okoliščine, ki bistveno vplivajo na veljavnost sredstva 

elektronske identifikacije, tega pa izdajatelj sredstva elektronske identifikacije še ni preklical. 

(6) Če zavezanec pri sklepanju poslovnega razmerja ugotovi in preveri istovetnost stranke na podlagi 

prvega odstavka tega člena, mora sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da se pred izvajanjem nadaljnjih transakcij 

stranke pri zavezancu prvo plačilo stranke opravi v breme plačilnega računa, ki ga stranka v svojem imenu ali strankin 

zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v svojem imenu ali v imenu stranke odpre ali ima odprtega pri kreditni instituciji. 

(7) Če zavezanec ugotavlja in preverja istovetnost v skladu s tem členom, pri izdelavi ocene tveganja iz 

13. člena tega zakona upošteva večje tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, ki nastane zaradi 

nenavzočnosti stranke. 

27. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank z uporabo videoelektronske identifikacije) 

(1) Ne glede na določbe 23. in 24. člena tega zakona lahko zavezanec izključno za stranko, ki je fizična 

oseba, ugotovi in preveri njeno istovetnost tudi brez njene osebne navzočnosti z uporabo videoelektronske 

identifikacije, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: 

 v zvezi s produkti ali storitvami, za katere se bo izvedla elektronska videoidentifikacija stranke, ni ugotovljeno 

povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma v skladu s 13. členom in prvim odstavkom 

14. člena tega zakona, 

 istovetnost stranke se ugotovi in preveri izključno na podlagi uradnega osebnega dokumenta, opremljenega z 

biometrično fotografijo, 

 stranka je starejša od 18 let, 

 stranka ima stalno prebivališče v državah članicah ali tretjih državah, ki imajo vzpostavljene učinkovite sisteme 

preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, 

 stranka nima stalnega prebivališča v državah, ki so uvrščene na sezname iz tretjega odstavka 50. člena tega 

zakona, 

 zavezanec večje tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, ki nastane zaradi nenavzočnosti stranke, 

nadomesti z uporabo enega ali več ukrepov poglobljenega pregleda stranke po določbah tega zakona, pri čemer 

morajo ti ukrepi trajati najmanj eno leto, in 

 zavezanec sprejme ukrep, s katerim zagotovi, da se pred izvajanjem nadaljnjih transakcij stranke pri zavezancu 

prvo plačilo stranke opravi v breme računa, ki ga ima stranka odprtega pri kreditni instituciji. 

(2) Kadar posamezna transakcija, vezana na produkt ali storitev, preseže 15.000 eurov, zavezanec ugotovi 

in preveri istovetnost stranke ob njeni osebni navzočnosti v skladu z določbami tega zakona o ugotavljanju in 

preverjanju istovetnosti. 

(3) Zavezanec v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke na podlagi prvega odstavka tega 

člena o stranki pridobi podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

(4) Podatki iz prejšnjega odstavka, ki jih v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke na 

podlagi prvega odstavka tega člena ni mogoče dobiti, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo 

stranka pošlje zavezancu v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih 

podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od stranke. 

(5) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva. 

28. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe) 
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(1) Zavezanec za stranko, ki je pravna oseba, ugotovi in preveri istovetnost stranke ter pridobi podatke iz 

1. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, 

sodnega ali drugega javnega registra, ki jo zavezancu v imenu pravne osebe predloži zakoniti zastopnik ali njegov 

pooblaščenec. 

(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka ob predložitvi zavezancu ne sme biti starejša od treh mesecev. 

(3) Zavezanec lahko ugotovi in preveri istovetnost pravne osebe ter pridobi podatke iz 1. točke prvega 

odstavka 137. člena tega zakona tudi z neposrednim vpogledom v poslovni, sodni ali drug javni register. Na izpisu iz 

registra, v katerega je bil opravljen vpogled, zavezanec z zaznamkom navede datum in čas vpogleda ter osebno ime 

tistega, ki je opravil vpogled. Izpis iz registra zavezanec hrani v skladu z določbami tega zakona o varstvu in hrambi 

podatkov. 

(4) Druge podatke iz prvega odstavka 137. člena tega zakona, razen podatka o dejanskem lastniku, 

zavezanec pridobi z vpogledom v originalne ali overjene listine in drugo poslovno dokumentacijo. Če iz teh listin in 

dokumentacije ni mogoče dobiti vseh podatkov iz prvega odstavka 137. člena tega zakona, se manjkajoči podatki, 

razen podatki o dejanskem lastniku, ki se pridobivajo v skladu z določbami tega zakona o ugotavljanju dejanskega 

lastnika, pridobijo neposredno od zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. 

(5) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pravne osebe podvomi o resničnosti prejetih 

podatkov ali verodostojnosti listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili podatki pridobljeni, mora od 

zakonitega zastopnika ali pooblaščenca pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali izvedbo transakcije zahtevati tudi 

njegovo pisno izjavo. 

(6) Zavezanec mora pri preverjanju istovetnosti stranke na podlagi prvega in tretjega odstavka tega člena 

predhodno preveriti naravo registra, iz katerega bo pridobil podatke za preverjanje istovetnosti. 

(7) Če je stranka tuja pravna oseba, ki opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji prek svoje podružnice, 

zavezanec ugotovi in preveri istovetnost tuje pravne osebe in njene podružnice. 

29. člen 

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava) 

(1) Če je stranka oseba civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona, ki ni fizična ali pravna oseba, 

zavezanec: 

 ugotovi in preveri istovetnost osebe, pooblaščene za zastopanje (v nadaljnjem besedilu: zastopnik); 

 pridobi overjeno pisno pooblastilo za zastopanje; 

 pridobi podatke iz 2. in 15. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

(2) Zavezanec ugotovi in preveri istovetnost zastopnika iz prejšnjega odstavka in pridobi podatke iz 2. 

točke prvega odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni dokument zastopnika ob njegovi osebni 

navzočnosti. Če iz tega dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo iz 

druge veljavne javne listine, ki jo predloži zastopnik, oziroma neposredno od njega. 

(3) Zavezanec podatke iz 15. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o vsaki fizični osebi, ki je 

član osebe civilnega prava iz prvega odstavka tega člena, pridobi iz overjenega pisnega pooblastila za zastopanje, ki 

ga zavezancu predloži zastopnik. Če iz tega pooblastila ni mogoče dobiti vseh podatkov iz 15. točke prvega odstavka 

137. člena tega zakona, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od zastopnika. 

(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka in tretji odstavek tega člena lahko zavezanec v primeru, da je 

njegova stranka skupnost dijakov, učencev ali otrok v vrtcu, ki je del vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki 

Sloveniji ali prostovoljna skupnost zaposlenih, ki kot blagajna vzajemne pomoči deluje v okviru sindikata 

posameznega delodajalca, pridobi zgolj pisno pooblastilo za zastopanje. 

(5) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti osebe iz prvega odstavka tega člena podvomi 

o resničnosti prejetih podatkov ali verodostojnosti listin, iz katerih so bili podatki zajeti, lahko pred sklenitvijo 

poslovnega razmerja ali izvedbo transakcije zahteva tudi pisno izjavo zastopnika. 

30. člen 

(posebni primeri ugotavljanja istovetnosti stranke) 

(1) Ob upoštevanju 17. člena tega zakona mora biti istovetnost stranke ugotovljena oziroma preverjena 

tudi v naslednjih primerih: 

 ob vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon koncesionarja, ki prireja igre na srečo; 

 ob vsakokratnem pristopu stranke k sefu. 

(2) Pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke na podlagi prejšnjega odstavka koncesionar, ki 

prireja posebne igre na srečo v igralnici ali igralnem salonu, ali zavezanec, ki opravlja dejavnost oddajanja sefov, 

pridobi podatke iz 3. in 5. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 
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(3) Ne glede na določbe 23., 24. in 25. člena tega zakona se lahko istovetnost stranke ob vsakokratnem 

pristopu k sefu ugotovi in preveri na podlagi elektronske identifikacijske kartice, osebnega gesla za dostop in video 

elektronskega identifikacijskega sredstva oziroma sredstva, ki omogoča identifikacijo stranke na podlagi njenih 

biometričnih značilnosti. 

(4) Določbe tega člena v zvezi z obveznostjo preverjanja istovetnosti stranke pri pristopu k sefu se 

nanašajo na vsako fizično osebo, ki dejansko pristopi k sefu, ne glede na to, ali je ta oseba sama stranka pogodbe o 

sefu ali zgolj zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec takšne osebe, in veljajo le, če je bila ob sklenitvi poslovnega 

razmerja istovetnost vseh oseb ugotovljena in preverjena v njihovi osebni navzočnosti. 

(5) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati sefi in video elektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo identifikacijo stranke 

na podlagi njenih biometričnih značilnosti. 

31. člen 

(posebnosti pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti bank in drugih podobnih kreditnih institucij, 

njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev) 

(1) Zavezanci iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona lahko ugotovijo in preverijo 

istovetnost banke in druge podobne kreditne institucije ter njihovih zakonitih zastopnikov s skrbnim zbiranjem in 

presojo razpoložljivih javno dostopnih informacij o banki ali drugi podobni kreditni instituciji, pri čemer se: 

 ne glede na 28. člen tega zakona istovetnost pravne osebe ugotovi z uporabo virov, ki so običajni v mednarodnih 

bančnih razmerjih, 

 ne glede na 23. in 25. člen tega zakona istovetnost njenih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev ugotovi na 

način, kot je to običajno v mednarodnih medbančnih razmerjih. 

(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka pridobi podatke v obsegu, kot je določeno v petem odstavku 

60. člena tega zakona. 

(3) Ta člen se ne uporablja za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti bank in drugih podobnih kreditnih 

institucij, kadar ima banka oziroma druga podobna kreditna institucija sedež v visoko tvegani tretji državi iz petega 

odstavka 50. člena tega zakona. 

32. člen 

(hramba kopij uradnih osebnih dokumentov v elektronski obliki) 

Ne glede na določbe drugih zakonov lahko zavezanci, ki so kreditne in finančne institucije, kopije uradnih 

osebnih dokumentov, ki so jih pridobili v okviru izvajanja ukrepov ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke po 

določbah tega zakona, hranijo v elektronski obliki, če je zagotovljeno njihovo varovanje z organizacijskimi, 

tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

3.3.2.2 Dejanski lastnik 

3.3.2.2.1 Ugotavljanje dejanskega lastnika 

33. člen 

(pojem) 

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače 

obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. 

34. člen 

(obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika) 

(1) Zavezanci iz 4. člena tega zakona izvedejo ukrep ugotavljanja dejanskega lastnika stranke kot sestavni 

del pregleda stranke iz 16. člena tega zakona, razen če ta zakon določa drugače. 

(2) Poslovni subjekti ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku, razen če ta zakon določa drugače. 

(3) Podatke in dokumentacijo, pridobljeno v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika, zavezanci iz 

4. člena tega zakona in poslovni subjekt hranijo v skladu z določili tega zakona o hrambi podatkov. 

35. člen 

(dejanski lastnik gospodarskega subjekta) 

(1) Po tem zakonu se kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta šteje: 

 vsaka fizična oseba, ki: 

je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na 

podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali 

je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem ali 

ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta; 
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 vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi 

možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta 

pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

(2) Pokazatelj neposrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba ali fizične osebe 

iz prve in druge alinee 1. točke prejšnjega odstavka, je lastništvo več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih 

ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in 

ene delnice. 

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja pri ugotavljanju posrednega lastništva, ki ga ima v 

gospodarskem subjektu pravna oseba, ki je pod nadzorom: 

ene ali več fizičnih oseb ali 

ene ali več pravnih oseb, ki so pod nadzorom ene ali več istih fizičnih oseb. 

(4) Fizična oseba, ki ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na 

drug način nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta iz prvega 

odstavka tega člena, se lahko med drugim določi na podlagi pogojev, ki jih mora gospodarski subjekt, ki obvladuje 

eno ali več odvisnih družb, upoštevati pri pripravi letnega konsolidiranega poročila v skladu z zakonom, ki ureja 

gospodarske družbe. 

(5) Če po določbah tega člena ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik – ob pogoju, da 

so izvedeni vsi možni ukrepi za ugotovitev dejanskega lastnika in ob pogoju, da ne obstajajo razlogi za sum pranja 

denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi – se za dejanskega lastnika 

gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva. 

(6) Če obstaja dvom, da je po določbah tega člena ugotovljena fizična oseba dejanski lastnik, se za 

dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva. 

36. člen 

(dejanski lastnik subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanski lastnik ustanove) 

(1) Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega 

poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe 

v kapitalu, se v tem zakonu šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kot dejanski lastnik ustanove v tem zakonu šteje vsaka fizična oseba, 

ki je: 

 ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri 

upravljanju sredstev ustanove, 

 skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove, 

 zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove. 

37. člen 

(dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava) 

(1) Kot dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki 

sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, se v tem zakonu šteje: 

a) vsaka fizična oseba, ki je: 

- ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava, 

- skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava, 

- prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi, 

- morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja; 

b) kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta 

tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega 

pravnega subjekta tujega prava, še določiti; 

c) vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje 

ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. 

(2) Podatke in dokumentacijo o ukrepih, izvedenih za ugotovitev dejanskega lastnika tujega sklada, tuje 

ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava na podlagi prejšnjega odstavka, zavezanec hrani v skladu z 

določili tega zakona o hrambi podatkov. 

3.3.2.2.2 Posebni primeri ugotavljanja dejanskega lastnika 

38. člen 

(dejanski lastnik samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost) 
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Šteje se, da je dejanski lastnik stranke, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti stranke, in je hkrati njen edini 

zastopnik, če pri izvajanju pregleda stranke ni ugotovljeno drugače. 

39. člen 

(dejanski lastnik enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo) 

Šteje se, da je dejanski lastnik stranke, ki je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, fizična oseba, 

ki je edini družbenik te stranke, če je hkrati tudi njen edini zastopnik, v kolikor pri izvajanju pregleda stranke ni 

ugotovljeno drugače. 

40. člen 

(izjema v zvezi z neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki) 

Šteje se, da je dejanski lastnik neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika fizična oseba, ki 

takšen subjekt zastopa. 

3.3.2.2.3 Obveznost poslovnih subjektov 

41. člen 

(obveznost poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika) 

(1) Poslovni subjekti iz 35. in 36. člena tega zakona, vpisani v Poslovni register Slovenije, morajo 

ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih na način, kot je določeno v 35. in 36. členu tega zakona. 

(2) Poslovni subjekti iz 37. člena tega zakona morajo v skladu s 37. členom tega zakona ugotoviti podatke 

o svojem dejanskem lastniku, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. 

(3) Poslovni subjekti iz prejšnjih odstavkov vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o 

svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Vsebina evidence je predpisana v 

šestnajstem odstavku 137. člena tega zakona. 

(4) Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti iz prvega in drugega odstavka tega člena hranijo 

pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po tem zakonu. 

(5) V primeru prenehanja poslovnega subjekta iz prvega in drugega odstavka tega člena mora sodišče 

oziroma organ, ki vodi postopek prenehanja ali statusno spremembo poslovnega subjekta brez znanega naslednika, 

pred prenehanjem poslovnega subjekta odrediti, da bo zagotovljena hramba podatkov o dejanskih lastnikih v roku iz 

prejšnjega odstavka. 

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne subjekte, ki so: 

- samostojni podjetniki posamezniki, 

- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, 

- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter 

- neposredni in posredni proračunski uporabniki. 

(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem 

trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati 

zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. 

42. člen 

(posredovanje podatkov) 

Poslovni subjekti iz prejšnjega člena brez odlašanja posredujejo podatke o svojih dejanskih lastnikih na 

zahtevo: 

- zavezancev iz 4. člena tega zakona, kadar jih zahtevajo v zvezi z izvajanjem ukrepov pregleda stranke v skladu 

s tem zakonom, ali 

- organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzornih organov iz 139. člena tega zakona. 

3.3.2.2.4 Obveznost zavezancev 

43. člen 

(pridobivanje podatkov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika) 

(1) Zavezanec ugotovi dejanskega lastnika stranke, tako da pridobi podatke iz 14. točke prvega odstavka 

137. člena tega zakona. Glede na tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, ki mu je izpostavljen pri 

poslovanju s posamezno stranko, zavezanec pridobljene podatke preveri v taki meri, da pozna lastniško in nadzorno 

sestavo stranke ter je prepričan, da ve, kdo so dejanski lastniki stranke. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavezanec ne pridobi podatkov o dejanskem lastniku stranke, če je 

stranka fizična oseba, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti. 
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(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem 

trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati 

zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. 

(4) Podatke iz prvega odstavka tega člena zavezanec pridobi z vpogledom v originalno ali overjeno 

dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev. Lahko jih 

pridobi tudi z neposrednim vpogledom v poslovni, sodni ali drug javni register ter z neposrednim vpogledom v register 

dejanskih lastnikov, pri čemer se ne sme izključno zanašati na podatke, vpisane v register dejanskih lastnikov. 

(5) Če iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra ni mogoče pridobiti vseh podatkov o 

dejanskem lastniku stranke, zavezanec pridobi manjkajoče podatke z vpogledom v originalne ali overjene listine in 

drugo poslovno dokumentacijo, ki ji jih predloži zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec. 

(6) Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče dobiti na način, opisan v tem členu, jih 

zavezanec pridobi neposredno iz pisne izjave zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer je 

zavezanec dolžan uporabiti za to stranko en ukrep ali več ukrepov poglobljenega pregleda stranke, kot je predpisano 

v določbah tega zakona, ki urejajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke. Enako ravna zavezanec, če sicer pridobi 

vse podatke o dejanskem lastniku, vendar jih pridobi le v registru dejanskih lastnikov. 

(7) Če zavezanec pri ugotavljanju dejanskega lastnika stranke podvomi o resničnosti prejetih podatkov 

ali verodostojnosti listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili podatki pridobljeni, mora od zakonitega 

zastopnika ali pooblaščenca pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali izvedbo transakcije zahtevati tudi njegovo pisno 

izjavo, pri čemer je zavezanec dolžan uporabiti za to stranko en ukrep ali več ukrepov poglobljenega pregleda stranke, 

kot je predpisano v določbah tega zakona, ki urejajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke. 

3.3.2.2.5 Register dejanskih lastnikov 

44. člen 

(register dejanskih lastnikov) 

(1) Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: register), v katerem se zbirajo natančni in 

posodobljeni podatki o dejanskih lastnikih, se vzpostavi z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur 

poslovnih subjektov in s tem onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Z 

vzpostavitvijo registra se zavezancem omogoči dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda 

stranke ter organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena tega zakona za potrebe 

izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma. 

(2) Register vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v 

nadaljnjem besedilu: upravljavec registra). 

(3) Poslovni subjekti iz 35., 36. in 37. člena tega zakona, razen: 

- samostojni podjetniki posamezniki, 

- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, 

- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter 

- neposredni in posredni proračunski uporabniki so dolžni v register vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku 

in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni 

register, če niso vpisani v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka spremembe 

podatkov. 

(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem 

trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati 

zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. 

(5) Za pravilnost vpisanih podatkov so odgovorni poslovni subjekti. 

45. člen 

(vpis podatkov) 

(1) V register se vpišejo naslednji podatki: 

a) podatki o poslovnem subjektu: 

- firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta – za 

poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije, 

- firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in izbrisa iz davčnega registra – za poslovne subjekte, ki niso 

vpisani v Poslovni register Slovenije; 

b) podatki o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna 

številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega 

lastnika iz registra; 
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c) v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je 

ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. 

(2) Upravljavec register vzdržuje in upravlja tako, da: 

- se poleg zadnjega stanja podatkov o dejanskih lastnikih ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov 

in izbrisi po času nastanka in vrstah dogodkov, 

- so podatki v registru dostopni še pet let po izbrisu poslovnega subjekta iz poslovnega registra oziroma iz 

davčnega registra in 

- so ne glede na prejšnjo alineo podatki v registru za organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in 

nadzorne organe iz 139. člena tega zakona trajno dostopni. 

(3) Vpis se izvede prek spletnega portala upravljavca registra. 

(4) Podatki o poslovnih subjektih se ob vpisu v register na podlagi matične številke samodejno pridobijo 

iz Poslovnega registra Slovenije, podatki o poslovnih subjektih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije, se 

pridobijo z uporabo davčne številke iz davčnega registra. Spremembe podatkov o poslovnih subjektih upravljavec 

registra pridobiva samodejno iz Poslovnega registra Slovenije oziroma davčnega registra. 

(5) Osebni podatki o dejanskem lastniku se ob vpisu v register na podlagi davčne številke samodejno 

pridobijo iz Centralnega registra prebivalstva. Spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah upravljavec pridobiva 

iz Centralnega registra prebivalstva samodejno z uporabo davčne številke. 

(6) Osebni podatki o dejanskem lastniku, ki je fizična oseba, ki ni vpisana v Centralni register 

prebivalstva, se ob vpisu v register na podlagi davčne številke samodejno pridobijo iz davčnega registra. Spremembe 

osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki se vodijo v registru dejanskih lastnikov in niso vpisane v Centralni register 

prebivalstva, upravljavec pridobiva iz davčnega registra samodejno z uporabo davčne številke. 

(7) Osebne podatke in spremembe osebnih podatkov o dejanskem lastniku, ki je fizična oseba, ki ni 

vpisana v Centralni register prebivalstva niti v davčni register, poslovni subjekt v register vnese sam. 

(8) Minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, s pravilnikom 

podrobneje določi način vpisa podatkov, ki se vpišejo v register, šifrant o načinu nadzora dejanskega lastnika nad 

poslovnim subjektom, način posredovanja javnih podatkov v svetovni splet ter način vzdrževanja in upravljanja ter 

tehnične zahteve za vzpostavitev registra. 

46. člen 

(dostop do podatkov o dejanskih lastnikih) 

(1) Podatki o osebnem imenu, stalnem in začasnem bivališču, o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora 

dejanskih lastnikov ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra so javni in brezplačno dostopni na spletni 

strani upravljavca registra. Namen javnosti podatkov je v zagotavljanju višje ravni pravne varnosti pri sklepanju 

poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij 

posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu. 

(2) Nihče, razen zavezanci iz 4. člena tega zakona in organi odkrivanja in pregona, sodišča in nadzorni 

organi iz 139. člena tega zakona, nima pravice dostopa do podatkov iz registra na način, ki bi omogočal ugotovitev, 

ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in dejanski lastnik katerega subjekta je. 

(3) Zavezanci iz 4. člena tega zakona imajo neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih 

lastnikih, ki so vpisani v register, ko izvajajo pregled stranke po določbah tega zakona. Iskanje podatkov o dejanskih 

lastnikih se zavezancem iz 4. člena tega zakona omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne 

številke, osebnega imena ter datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, 

vpisanega v register. 

(4) Organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 139. člena tega zakona 

imajo brezplačen neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v register, ko 

izvajajo pooblastila in naloge v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma. 

Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se navedenim subjektom iz tega odstavka omogoči tudi z uporabo kombinacije 

osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena ter naslova 

stalnega prebivališča, vpisanega v register. 

(5) Zavezancu iz 4. člena tega zakona za dostop do podatkov iz registra upravljavec registra lahko 

zaračuna stroške v skladu s tarifo. Tarifo določi upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

(6) Ne glede na prejšnje odstavke imajo državni organi neposreden brezplačen elektronski dostop do vseh 

podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v register, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne 

posledice za državni proračun. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se državnim organom omogoči tudi z uporabo 
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kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena ter datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena 

in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register. 

47. člen 

(dostop do podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi upravičenega interesa) 

(1) Osebe ali organizacije, ki izkažejo upravičen interes v zvezi s pranjem denarja, financiranjem 

terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, imajo poleg pravice dostopa do podatkov iz prvega odstavka 

prejšnjega člena tudi pravico dostopa do podatkov o datumu rojstva in državljanstvu dejanskih lastnikov. 

(2) Osebe ali organizacije iz prejšnjega odstavka zahtevo za dostop do podatkov o datumu rojstva in 

državljanstvu dejanskih lastnikov vložijo pri uradu. V zahtevi mora biti določno navedeno, v zvezi s katerim dejanskim 

lastnikom zahtevajo dostop do podatkov o datumu rojstva in državljanstvu. Podana mora biti tudi utemeljitev, iz katere 

izhaja upravičenost njihovega interesa v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in povezanimi predhodnimi 

kaznivimi dejanji, ki mora biti v skladu z javnim interesom. 

(3) Upravičen interes iz prejšnjega odstavka je podan, kadar seznanitev z zahtevanimi podatki vpliva na 

varovanje neposredne, na zakon ali drug predpis oprte koristi ali pravice te osebe ali organizacije, ali na njen pravni 

položaj. 

(4) Postopek na podlagi zahteve iz drugega odstavka tega člena vodi in v njem odloča urad po prostem 

preudarku z namenom zagotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih, ki bi sicer ostali skriti, osebam in organizacijam 

v primeru njihovega izkazanega upravičenega interesa, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 

(5) Zoper odločbo urada iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena, temveč je dovoljen upravni spor. 

3.3.2.3 Pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije in drugih podatkov 

po tem zakonu 

48. člen 

(nabor podatkov) 

(1) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 1. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi 

podatke iz 1., 2., 4., 5. in 14. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

(2) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 2. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi 

podatke iz 1., 2., 6., 7., 8., 9. in 14. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

(3) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 3. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi 

podatke iz 3., 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

(4) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 4. in 5. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi 

podatke iz prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

(5) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 18. člena tega zakona pridobi podatke iz 1., 2., 6., 7., 8., 9. in 

14. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 

3.3.2.4 Spremljanje poslovnih aktivnosti 

49. člen 

(skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti) 

(1) Zavezanec skrbno spremlja poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri njem, s čimer se zagotovi 

poznavanje stranke, vključno z izvorom sredstev, s katerimi ta posluje. Spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka 

izvaja pri zavezancu, vključuje: 

- preverjanje skladnosti strankinega poslovanja s predvideno naravo in namenom poslovnega razmerja, ki ga je 

stranka sklenila pri zavezancu; 

- spremljanje in preverjanje skladnosti strankinega poslovanja z njenim običajnim obsegom poslovanja; 

- preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov o stranki. 

(2) Za stranko, ki je pravna oseba, preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov iz 

prejšnjega odstavka obsega: 

 preverjanje podatkov o firmi, naslovu in sedežu pravne osebe; 

 preverjanje podatkov o osebnem imenu in stalnem ali začasnem prebivališču zakonitega zastopnika pravne 

osebe; 

 preverjanje podatkov o dejanskem lastniku pravne osebe; 

 preverjanje veljavnosti pooblastila iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona; 

 ugotavljanje, ali je zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ali dejanski lastnik pravne osebe postala politično 

izpostavljena oseba v času trajanja poslovnega razmerja. 
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(3) Če opravlja transakcije iz prvega odstavka 17. člena tega zakona v imenu in za račun tuje pravne 

osebe njena podružnica, zavezanec v okviru preverjanja in posodabljanja pridobljenih listin o stranki poleg podatkov 

iz prejšnjega odstavka pridobi tudi: 

 podatke o naslovu in sedežu podružnice tuje pravne osebe; 

 podatke o osebnem imenu in stalnem prebivališču zakonitega zastopnika podružnice tuje pravne osebe. 

(4) Zavezanec zagotovi, da sta obseg oziroma pogostost izvajanja ukrepov iz prvega odstavka tega člena 

prilagojena tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma, ki mu je zavezanec izpostavljen pri opravljanju 

posameznega posla oziroma pri poslovanju s posamezno stranko. To tveganje zavezanec določi na podlagi 13. člena 

tega zakona ob upoštevanju 9. člena tega zakona. Ne glede na navedeno mora zavezanec zagotoviti, da se pridobljene 

listine in podatki o stranki posodobijo najmanj po preteku petih let od zadnjega pregleda stranke, če je stranka pri 

zavezancu v zadnjih dvanajstih mesecih izvedla vsaj eno transakcijo. 

50. člen 

(obravnava neobičajnih transakcij) 

(1) V zvezi z zapletenimi in neobičajno visokimi transakcijami ali transakcijami, ki imajo neobičajno 

sestavo ali nimajo jasno razvidnega ekonomskega ali pravno utemeljenega namena ali niso v skladu ali so v 

nesorazmerju z običajnim oziroma pričakovanim poslovanjem stranke, zavezanec: 

- preuči ozadje in namen teh transakcij, vključno z izvorom premoženja in sredstev, in sicer v takšni meri, kot je 

glede na okoliščine to mogoče, in 

- zabeleži in hrani svoje ugotovitve. 

(2) Če zavezanec oceni, da neobičajna transakcija predstavlja povečano tveganje za pranje denarja ali 

financiranje terorizma, uporabi enega ali več ukrepov poglobljenega pregleda stranke, kot je predpisano v določbah 

tega zakona, ki urejajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke. 

(3) Pri obravnavanju neobičajnih transakcij mora zavezanec posebno skrbnost nameniti strankam, 

poslovnim razmerjem ali transakcijam, ki so povezane z državami: 

 ki so uvrščene na seznam visoko tveganih tretjih držav s strateškimi pomanjkljivostmi, v katerih ne veljajo 

ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali 

 pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(4) Zavezanec v primerih iz 1. točke prejšnjega odstavka obvezno uporabi ukrepe poglobljenega pregleda 

stranke iz 59. člena tega zakona. 

(5) Za namene 1. točke tretjega odstavka tega člena zavezanec upošteva delegiran akt, ki ga v skladu z 

10. členom Direktive 2015/849/EU sprejme Evropska komisija in v katerem so opredeljene visoko tvegane tretje 

države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. 

Informacijo o teh državah urad objavi tudi na svojih spletnih straneh. 

(6) Seznam držav iz 2. točke tretjega odstavka tega člena izdela urad, pri čemer upošteva tudi podatke 

pristojnih mednarodnih organizacij. Informacijo o teh državah urad objavi na svojih spletnih straneh. 

3.3.3 Pregled stranke prek tretjih oseb 

51. člen 

(prepustitev pregleda stranke tretji osebi) 

(1) Zavezanec lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, izvajanje ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega 

odstavka 16. člena tega zakona pri sklepanju poslovnega razmerja zaupa tretji osebi. 

(2) Zavezanec predhodno preveri, ali tretja oseba, ki ji bo zaupala izvedbo pregleda stranke, izpolnjuje 

vse pogoje, predpisane v tem zakonu. 

(3) Pregleda stranke, ki ga je za zavezanca opravila tretja oseba, ne sme sprejeti za ustreznega, če je tretja 

oseba v okviru tega pregleda istovetnost stranke ugotovila in preverila brez njene navzočnosti. 

(4) Zavezanec, ki zaupa pregled stranke tretji osebi, se s tem ne razbremeni odgovornosti za pravilno 

izvedbo pregleda stranke po tem zakonu. 

52. člen 

(tretje osebe) 

(1) Tretje osebe iz prejšnjega člena so lahko: 

 zavezanci iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točke 4. člena tega zakona; 

 podružnica borznoposredniške družbe, ustanovljena v državi članici; 

 investicijsko podjetje države članice in njegove podružnice, ustanovljene v državi članici; 

 podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, ustanovljene v drugih državah članicah; 

 podružnica družbe za upravljanje, ustanovljena v državi članici; 
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 družba za upravljanje države članice in njene podružnice, ustanovljene v državah članicah; 

 podružnica upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ustanovljena v drugi državi članici; 

 upravljavec alternativnih investicijskih skladov države članice in njegove podružnice, ustanovljene v državah 

članicah; 

 podružnice upravljavcev alternativnih investicijskih skladov tretjih držav, ustanovljene v državah članicah. 

(2) Tretja oseba je lahko tudi banka, družba za upravljanje, investicijsko podjetje ali zavarovalnica s 

sedežem v tretji državi, in sicer pod pogojem, da: 

- je zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih določb o izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot 

so določene v tem zakonu, in 

- je glede izvajanja teh zahtev tudi nadzorovana v skladu z določbami, ki so enake ali enakovredne določbam tega 

zakona. 

(3) Zavezanci ob upoštevanju informacij, ki jih pridobijo od urada, preverijo, ali so pogoji iz prejšnjega 

odstavka izpolnjeni. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot tretja oseba šteje tudi konzularno predstavništvo Republike 

Slovenije v drugi državi članici ali tretji državi. 

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot tretja oseba šteje tudi notar s sedežem v Republiki 

Sloveniji ali drugi državi članici ali tretji državi, v kateri je zavezan k izvajanju enakih ali enakovrednih določb o 

izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot so določene v tem zakonu, ter je glede izvajanja teh zahtev tudi 

nadzorovan v skladu z določbami, ki so enake ali enakovredne določbam tega zakona. 

(6) Ne glede na druge določbe tega člena kot tretja oseba v nobenem primeru ne more nastopati navidezna 

banka ali druga podobna kreditna institucija, ki ne opravlja ali ne sme opravljati svoje dejavnosti v državi, v kateri je 

registrirana. 

(7) Kot tretje osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se ne štejejo: 

- zunanji izvajalci in zastopniki zavezancev, 

- osebe, ustanovljene v tretjih državah, ki so uvrščene na seznam visoko tveganih tretjih držav iz 1. točke tretjega 

odstavka 50. člena tega zakona. 

(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec zaupa izvedbo pregleda stranke tretjim osebam, ki so 

podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti, ustanovljene v visoko tveganih tretjih državah ali državah, pri katerih 

obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer pod pogojem: 

- da ima ustanovitelj podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti sedež v državi članici in 

- da podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti v celoti izvajajo politike in postopke skupine, ki so enake ali 

enakovredne določbam 71. člena, 72. člena in 75. člena tega zakona. 

53. člen 

(izjeme v zvezi s strankami) 

Ne glede na prvi odstavek 51. člena tega zakona zavezanec ne more zaupati izvedbe pregleda stranke 

tretji osebi, kadar je stranka tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske, proizvodne ali druge 

dejavnosti v državi, v kateri je registrirana. 

54. člen 

(pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe) 

(1) Tretja oseba, ki v skladu z določbami tega zakona namesto zavezanca opravi pregled stranke, je dolžna 

zavezancu nemudoma predložiti pridobljene podatke o stranki, ki jih zavezanec potrebuje za sklenitev poslovnega 

razmerja po tem zakonu. 

(2) Tretja oseba mora zavezancu na njegovo zahtevo brez odlašanja predložiti tudi kopije listin in druge 

dokumentacije, na podlagi katerih je opravila pregled stranke in pridobila zahtevane podatke o stranki. Pridobljene 

kopije listin in dokumentacije zavezanec hrani v skladu z določbami tega zakona o varstvu in hrambi podatkov. 

(3) Tretja oseba po posredovanju podatkov, kopij listin in dokumentacije iz prvega in drugega odstavka 

tega člena zavezancu ne sme hraniti podatkov, listin in dokumentacije o stranki, ki jih je pridobila v okviru pregleda 

stranke. 

(4) Če zavezanec presodi, da obstaja utemeljen dvom o verodostojnosti opravljenega pregleda stranke 

oziroma identifikacijske dokumentacije ali o resničnosti pridobljenih podatkov o stranki, mora pregled opraviti sam. 

(5) Zavezanec ne sme skleniti poslovnega razmerja, če: 

 je pregled stranke opravila oseba, ki ni tretja oseba v skladu s 52. členom tega zakona; 

 če je tretja oseba, ki ji je zavezanec zaupal pregled stranke, ugotovila in preverila istovetnost stranke brez njene 

navzočnosti; 
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 od tretje osebe, ki je opravila pregled stranke, predhodno ni dobil podatkov iz prvega odstavka tega člena; 

 obstaja utemeljen dvom o verodostojnosti izvedenega pregleda stranke ali resničnosti pridobljenih podatkov o 

stranki, zavezanec pa ne opravi pregleda stranke sam. 

55. člen 

(tretje osebe in program skupine) 

Zavezanec lahko v okviru svoje politike skupine zaupa izvajanje ukrepov pregleda stranke iz 1., 2. in 3. 

točke prvega odstavka 16. člena tega zakona tretji osebi, ki je del te skupine, in sicer pod pogojem: 

 da ta skupina izvaja ukrepe pregleda stranke in upošteva obveznosti glede hrambe podatkov ter ima uveljavljene 

ustrezne programe proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki so enaki ali enakovredni določbam tega 

zakona ali drugim predpisom in 

 da izvajanje obveznosti iz prejšnje točke na ravni skupine nadzorujejo nadzorni organi iz 139. člena tega zakona 

ali pristojni nadzorni organi držav članice ali tretje države. 

3.3.4 Posebni obliki pregleda stranke 

56. člen 

(splošno) 

Pregled stranke se opravi v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega zakona, v nekaterih primerih, ki jih 

določa ta zakon, pa se omogočajo poenostavljeni ukrepi ali pa se zahtevajo posebno strogi ukrepi za poznavanje in 

preverjanje strank. Posebni obliki pregleda stranke sta: 

 poenostavljeni pregled stranke; 

 poglobljeni pregled stranke. 

3.3.4.1 Poenostavljeni pregled stranke 

57. člen 

(splošno) 

(1) Zavezanec lahko v primerih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona 

opravi poenostavljeni pregled stranke, če v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega zakona oceni, da stranka, 

poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo 

neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. 

(2) Pri odločitvi, ali bo opravil poenostavljeni pregled stranke, zavezanec lahko upošteva tudi, ali je 

ugotovljeno neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma v skladu z 2. točko drugega odstavka 

9. člena tega zakona in uredbo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona. 

(3) Zavezanec pri določanju strank, poslovnih razmerij, transakcij, produktov, storitev, distribucijskih 

poti, držav ali geografskih območij, za katere ocenjuje, da predstavljajo neznatno tveganje za pranje denarja ali 

financiranje terorizma, lahko upošteva dejavnike neznatnega tveganja, ki jih s pravilnikom določi minister, pristojen 

za finance. 

(4) Zavezanci pri določanju ukrepov poenostavljenega pregleda stranke upoštevajo smernice nadzornih 

organov iz 139. člena tega zakona o kriterijih tveganja in ukrepih, ki se lahko sprejmejo v teh primerih. 

(5) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor pri določanju 

ukrepov poenostavljenega pregleda stranke upoštevajo tudi smernice, ki jih izdajo evropski nadzorni organi. 

(6) Revizijska družba ali samostojni revizor pri sklenitvi poslovnega razmerja obveznega revidiranja 

zaradi zahtev zakona, ki ureja poslovanje stranke, lahko opravi poenostavljeni pregled stranke, razen če v zvezi s 

stranko ali okoliščinami revidiranja obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(7) Zavezanec v zadostni meri spremlja poslovne aktivnosti stranke in transakcije, da lahko prepozna 

neobičajne in sumljive transakcije. Poenostavljeni pregled stranke ni dovoljen, kadar v zvezi s stranko, transakcijo, 

premoženjem ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

58. člen 

(izvajanje poenostavljenega pregleda stranke) 

(1) Pri poenostavljenem pregledu stranke iz prvega odstavka prejšnjega člena se ugotavljanje in 

preverjanje istovetnosti stranke izvaja v skladu z določbami od 23. do 31. člena tega zakona, podatki pa se pridobijo 

v obsegu, kot je določeno v tem členu. 

(2) Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke se izvaja v skladu z določbami od 33. do 40. člena tega 

zakona. 

(3) Pridobivanje podatkov o namenu, predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije in drugih 

podatkov se izvaja v obsegu, kot je določeno v tem členu. 



 
 

291 
 

(4) Redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu, se izvaja v skladu 

z določbami 49. člena tega zakona. 

(5) Zavezanec v okviru poenostavljenega pregleda stranke, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pridobi naslednje podatke: 

 pri sklepanju poslovnega razmerja ter preverjanju in posodabljanju podatkov v okviru spremljanja poslovnih 

aktivnosti: 

firmo, naslov in sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 

opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje oziroma za katerega se sklepa poslovno razmerje, 

osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika 

posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, sklene poslovno razmerje in 

namen in predvideno naravo poslovnega razmerja, razen če se da o namenu in naravi sklepati iz sklenjenega 

poslovnega razmerja, ter datum sklenitve poslovnega razmerja; 

 pri izvajanju transakcije iz 2. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona: 

firmo, naslov in sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 

opravlja dejavnost, za katerega se opravi transakcija, 

osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika 

posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, opravi transakcijo, 

datum in čas izvedbe transakcije, 

znesek transakcije in valuto, v kateri se opravi transakcija, 

način izvedbe transakcije in državo, v katero je izvršena transakcija, in 

namen transakcije, razen če se da o namenu sklepati iz vrste transakcije, ter osebno ime in naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, če obstaja, oziroma firmo in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena. 

(6) Zavezanec pridobi podatke iz prejšnjega odstavka z vpogledom v originalno ali overjeno 

dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki jo zavezancu posreduje stranka, oziroma z 

neposrednim vpogledom v poslovni, sodni ali drug javni register. 

(7) Če vseh zahtevanih podatkov ni mogoče dobiti na način, določen v prejšnjem odstavku, zavezanec 

pridobi manjkajoče podatke iz originalnih ali overjenih listin in druge poslovne dokumentacije, ki mu jih posreduje 

stranka. Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče dobiti niti na ta način, jih zavezanec pridobi 

neposredno iz pisne izjave zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. 

(8) Dokumentacija iz šestega in sedmega odstavka tega člena ob predložitvi zavezancu ne sme biti starejša 

od treh mesecev. 

(9) Zavezanec v okviru poenostavljenega pregleda stranke, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti 

zastopnik ali pooblaščenec, pridobi naslednje podatke: 

 pri sklepanju poslovnega razmerja: 

osebno ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčno številko ali EMŠO osebe, ki sklene 

poslovno razmerje oziroma za katero se sklepa poslovno razmerje, 

osebno ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčno številko ali EMŠO zakonitega 

zastopnika ali pooblaščenca, ki skleneta poslovno razmerje, in 

namen in predvideno naravo poslovnega razmerja, razen če se da o namenu in naravi sklepati iz sklenjenega 

poslovnega razmerja, ter datum sklenitve poslovnega razmerja; 

 pri izvajanju transakcije iz 2. in 3. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona in 18. člena tega zakona: 

osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčno številko ali EMŠO osebe, 

ki opravlja transakcijo, 

osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčno številko ali EMŠO 

zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo, 

datum in čas izvedbe transakcije, 

način izvedbe transakcije, 

znesek transakcije in valuto, v kateri se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije in 

namen transakcije, razen če se da o namenu sklepati iz vrste transakcije, ter osebno ime in naslov stalnega in 

začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, in državo, v katero je 

izvršena transakcija. 

3.3.4.2 Poglobljeni pregled stranke 

59. člen 

(splošno) 
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(1) Poglobljeni pregled stranke poleg ukrepov iz prvega odstavka 16. člena tega zakona vključuje dodatne 

ukrepe, ki jih ta zakon določa za naslednje primere: 

 sklepanje kontokorentnega razmerja z banko ali drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji državi; 

 sklepanje poslovnega razmerja ali izvajanje transakcije iz 2. in 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena 

tega zakona s stranko, ki je politično izpostavljena oseba iz 61. člena tega zakona; 

 kadar so upravičenci življenjskega zavarovanja ali življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih 

skladov, in dejanski lastniki upravičenca politično izpostavljene osebe iz 62. člena tega zakona; 

 kadar je stranka ali transakcija povezana z visoko tvegano tretjo državo. 

(2) Zavezanec mora poglobljeni pregled stranke opraviti v vseh primerih iz prejšnjega odstavka in: 

 kadar v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega zakona oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, 

produkt, storitev, država ali geografsko področje predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali 

financiranje terorizma; 

 kadar je ugotovljeno povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma v skladu z 2. točko drugega 

odstavka 9. člena tega zakona in uredbo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona. 

(3) Zavezanec pri določanju strank, poslovnih razmerij, transakcij, produktov, storitev, distribucijskih 

poti, držav ali geografskih območij, za katere ocenjuje, da predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali 

financiranje terorizma, upošteva dejavnike povečanega tveganja, ki jih s pravilnikom določi minister, pristojen za 

finance. 

(4) Zavezanci pri določanju ukrepov poglobljenega pregleda stranke upoštevajo smernice nadzornih 

organov iz 139. člena tega zakona o dejavnikih tveganja in ukrepih, ki se lahko sprejmejo v teh primerih. 

(5) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor pri določanju 

ukrepov poglobljenega pregleda stranke upoštevajo tudi smernice, ki jih izdajo evropski nadzorni organi. 

60. člen 

(kontokorentna bančna razmerja s kreditnimi institucijami tretjih držav) 

(1) Pri sklepanju kontokorentnega razmerja z banko ali drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež 

v tretji državi, zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke izvede ukrepe iz prvega odstavka 16. člena tega 

zakona ter dodatno pridobi naslednje podatke, informacije in dokumentacijo: 

 datum izdaje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev ter naziv in sedež pristojnega organa tretje države, ki je 

izdal dovoljenje; 

 opis izvajanja internih postopkov, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja 

terorizma, zlasti postopkov pregleda stranke, ugotavljanja dejanskih lastnikov, sporočanja podatkov o sumljivih 

transakcijah in strankah pristojnim organom, vodenja evidenc, notranje kontrole in drugih postopkov, ki jih je 

banka oziroma druga podobna kreditna institucija sprejela v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja 

denarja ter financiranjem terorizma; 

 opis sistemske ureditve na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma, ki 

velja v tretji državi, v kateri ima sedež oziroma je registrirana banka oziroma druga podobna kreditna institucija; 

 pisno izjavo, da banka oziroma druga podobna kreditna institucija ne posluje kot navidezna banka; 

 pisno izjavo, da banka oziroma druga podobna kreditna institucija z navideznimi bankami nima vzpostavljenih 

poslovnih razmerij oziroma jih z njimi ne sklepa oziroma ne izvaja transakcij; 

 pisno izjavo, da je banka ali druga podobna kreditna institucija v državi, v kateri ima sedež oziroma je 

registrirana, pod upravnim nadzorom ter je v skladu z zakonodajo te države zavezana k upoštevanju zakonskih 

in drugih ustreznih predpisov glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. 

(2) Zaposleni pri zavezancu, ki sklepa kontokorentno razmerje iz prvega odstavka tega člena in vodi 

postopek poglobljenega pregleda stranke, mora pred to sklenitvijo pridobiti pisno odobritev nadrejene odgovorne 

osebe, ki zaseda položaj višjega vodstva. 

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena zavezanec dobi z vpogledom v javne ali druge dostopne 

evidence podatkov oziroma z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo, katere ji pošlje banka ali druga podobna 

kreditna institucija s sedežem v tretji državi. 

(4) Izvajanje ukrepov iz prejšnjih odstavkov zavezanec dokumentira. 

(5) Zavezanec ne sme skleniti ali nadaljevati kontokorentnega razmerja z banko ali drugo podobno 

kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji državi, če: 

 predhodno ni pridobila podatkov iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena; 

 zaposleni pri zavezancu za sklenitev kontokorentnega razmerja predhodno ni pridobil pisne odobritve nadrejene 

odgovorne osebe; 
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 banka ali druga podobna kreditna institucija s sedežem v tretji državi nima vzpostavljenega sistema za odkrivanje 

in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ali v skladu z zakonodajo tretje države, v kateri ima 

sedež oziroma je registrirana, ni zavezana k upoštevanju zakonskih in drugih ustreznih predpisov glede 

odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; 

 banka ali druga podobna kreditna institucija s sedežem v tretji državi posluje kot navidezna banka oziroma sklepa 

korespondenčna ali druga poslovna razmerja in opravlja transakcije z navideznimi bankami. 

61. člen 

(politično izpostavljene osebe) 

(1) Zavezanec mora vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi postopek, s 

katerim ugotavlja, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba. Ta 

postopek, ki temelji na oceni tveganja iz 13. člena tega zakona, določi v svojem notranjem aktu ob upoštevanju 

smernic pristojnega nadzornega organa iz 139. člena tega zakona. Politična izpostavljenost se ugotavlja tudi za 

dejanske lastnike stranke. 

(2) Politično izpostavljena oseba iz prejšnjega odstavka je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem 

letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani 

in ožjimi sodelavci. 

(3) Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so: 

d) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki; 

e) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles; 

f) člani vodstvenih organov političnih strank; 

g) člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v 

izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev; 

h) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank; 

i) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki 

in visoki častniki oboroženih sil; 

j) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države; 

k) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, 

sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih 

organizacijah. 

(4) Ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega člena so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši 

ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. 

(5) Ožji sodelavci osebe iz drugega odstavka tega člena so vse fizične osebe, za katere je znano, da so 

skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji 

sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega 

prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe. 

(6) Če je stranka, ki sklepa poslovno razmerje ali opravlja transakcijo, oziroma če je stranka, za katero se 

sklepa poslovno razmerje ali opravlja transakcija, oziroma njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik 

politično izpostavljena oseba, zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke poleg ukrepov iz prvega odstavka 

16. člena tega zakona sprejme še naslednje: 

 pridobi podatke o njenem premoženjskem stanju ter podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo 

predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije, in sicer iz listin in druge dokumentacije, ki jih zavezancu 

predloži stranka; če teh podatkov ni mogoče dobiti na opisani način, jih zavezanec pridobi neposredno iz pisne 

izjave stranke; 

 zaposleni pri zavezancu, ki vodi postopek sklepanja poslovnega razmerja s stranko, ki je politično izpostavljena 

oseba, pred njegovo sklenitvijo obvezno pridobi pisno odobritev nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda položaj 

višjega vodstva; 

 po sklenitvi poslovnega razmerja s posebno skrbnostjo spremlja transakcije in druge poslovne aktivnosti, ki jih 

pri zavezancu izvaja politično izpostavljena oseba. 

(7) Kadar politično izpostavljena oseba iz tega člena preneha delovati na vidnem javnem položaju, 

zavezanec nadaljuje z izvajanjem ustreznih ukrepov še 12 mesecev. Po tem obdobju ponovno oceni nadaljnje tveganje, 

ki ga ta oseba predstavlja, ter izvaja ustrezne ukrepe z upoštevanjem tveganja tako dolgo, dokler ne ugotovi, da v zvezi 

s to osebo tveganje ne obstaja več. 

62. člen 
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(politično izpostavljene osebe in življenjsko zavarovanje) 

(1) Zavezanec vzpostavi ustrezne ukrepe, s katerimi ugotavlja, ali so upravičenci življenjskega 

zavarovanja ali življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov, in dejanski lastnik upravičencev 

politično izpostavljene osebe. Navedeni ukrepi se sprejmejo najpozneje v času izplačila ali popolnega ali delnega 

prenosa police. V primeru ugotovljenega povečanega tveganja zavezanec poleg ukrepov iz prvega odstavka 16. člena 

tega zakona sprejme še naslednja dodatna ukrepa: 

 pred izplačilom police o tem obvesti nadrejeno odgovorno osebo, ki zaseda položaj višjega vodstva; 

 posebej skrbno pregleda poslovno razmerje, sklenjeno z imetnikom police, in v primeru razlogov za sum pranja 

denarja ali financiranja terorizma uradu posreduje sporočilo o sumljivih transakcijah v skladu z 69. členom tega 

zakona. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo tudi za ožje družinske člane in ožje sodelavce iz četrtega in 

petega odstavka prejšnjega člena. 

(3) Kadar politično izpostavljena oseba iz tega člena preneha delovati na vidnem javnem položaju, 

zavezanec nadaljuje z izvajanjem ustreznih ukrepov še 12 mesecev. Po tem obdobju ponovno oceni nadaljnje tveganje, 

ki ga ta oseba predstavlja, ter izvaja ustrezne ukrepe z upoštevanjem tveganja tako dolgo, dokler ne ugotovi, da v zvezi 

s to osebo tveganje ne obstaja več. 

63. člen 

(pregled strank iz visoko tveganih tretjih držav) 

(1) Kadar je stranka ali transakcija povezana z visoko tvegano tretjo državo iz petega odstavka 50. člena 

tega zakona, zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke poleg ukrepov iz prvega odstavka 16. člena tega 

zakona izvede najmanj še naslednje ukrepe: 

 pridobi dodatne podatke o dejavnosti stranke in pogosteje posodablja podatke o istovetnosti stranke in njenem 

dejanskem lastniku, 

 pridobi dodatne podatke o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja in podatke o razlogih nameravane 

ali izvršene transakcije, 

 pridobi podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, 

 zaposleni pri zavezancu, ki vodi postopek sklepanja poslovnega razmerja s stranko, ki prihaja iz visoko tvegane 

tretje države, pred njegovo sklenitvijo obvezno pridobi pisno odobritev nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda 

položaj višjega vodstva, 

 po sklenitvi poslovnega razmerja s posebno skrbnostjo spremlja transakcije in druge poslovne aktivnosti, ki jih 

pri zavezancu izvaja oseba iz visoko tvegane tretje države. 

(2) Zavezancu ni treba izvajati dodatnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, kadar je stranka podružnica ali 

hčerinska družba v večinski lasti družbe s sedežem v Evropski uniji, ustanovljena v visoko tvegani tretji državi, če ta 

podružnica ali hčerinska družba v celoti izvaja politike in postopke skupine, ki so enaki ali enakovredni določbam 

tega zakona. V teh primerih zavezanec obseg ukrepov prilagodi oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma 

iz 13. člena tega zakona. 

3.3.5 Omejitve pri poslovanju s strankami 

64. člen 

(prepoved uporabe anonimnih produktov) 

Zavezanec strankam ne sme odpirati, izdajati ali zanje voditi anonimnih računov, hranilnih knjižic na 

geslo ali prinesitelja oziroma drugih produktov, ki bi posredno ali neposredno omogočali prikrivanje identitete stranke. 

65. člen 

(prepoved sklepanja poslovnega razmerja) 

Zavezanec ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcij iz 17. in 18. člena tega zakona, če 

stranka izkazuje lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega prava na podlagi delnic na prinosnika, katerih 

sledljivost ni omogočena prek centralne klirinško-depotne družbe ali podobnega registra ali trgovalnih računov in se 

ga ne da ugotoviti na podlagi druge poslovne dokumentacije. 

66. člen 

(prepoved poslovanja z navideznimi bankami) 

Zavezanec ne sme sklepati ali nadaljevati korespondenčnih ali kontokorentnih odnosov z banko, ki 

posluje ali bi lahko poslovala kot navidezna banka, ali drugo podobno kreditno ali finančno institucijo, za katero je 

znano, da dovoljuje uporabo svojih računov navideznim bankam. 

67. člen 

(omejitev gotovinskega poslovanja) 
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(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke 

ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo sprejeti plačila v 

gotovini, če to plačilo presega vrednost 5.000 eurov. 

(2) Omejitev sprejemanja gotovinskih plačil iz prejšnjega odstavka velja tudi, če se plačilo za prodano 

blago ali opravljeno storitev opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 

5.000 eurov. 

(3) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitev, plačilo iz prvega in drugega 

odstavka tega člena od stranke ali nekoga tretjega sprejmejo na svoj plačilni račun, če ni z drugim zakonom določeno 

drugače. 

(4) Določbe iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za prireditelje in koncesionarje, ki prirejajo igre na 

srečo. 

3.4 Sporočanje podatkov uradu  

68. člen 

(obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v tvegane države ter roki) 

(1) Zavezanec mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega 

zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 15.000 eurov, in sicer takoj, ko je opravljena, najpozneje 

pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji. 

(2) Zavezanec iz 1., 2., 3., 4. in 18. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona mora sporočiti uradu 

podatke iz 1., 2., 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o vsaki transakciji, ki presega vrednost 

15.000 eurov in ki je na zahtevo stranke opravljena na račune: 

- pravnih in fizičnih oseb v države iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 50. člena tega zakona, 

- pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim ali začasnim prebivališčem v državah iz 1. in 2. točke tretjega 

odstavka 50. člena tega zakona, in sicer takoj, ko je transakcija opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh 

po opravljeni transakciji. 

(3) Sporočilo iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti uradu posredovano po zaščiteni 

elektronski poti. Če je sporočanje po zaščiteni elektronski poti iz tehničnih razlogov bistveno oteženo ali 

onemogočeno, se takšno sporočilo lahko izjemoma posreduje uradu zgolj v pisni obliki. 

(4) Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega odstavka in transakcij iz drugega odstavka 

tega člena ne velja za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske 

storitve ali storitve davčnega svetovanja. 

(5) Urad na svojih spletnih straneh takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan, objavi prejete podatke iz 

drugega odstavka tega člena. Podatki, ki se objavijo, obsegajo podatke 1., 7. in 8. točke prvega odstavka 137. člena 

tega zakona, razen podatkov o osebnem imenu ter naslovu stalnega in začasnega bivališča iz 8. točke prvega odstavka 

137. člena tega zakona. 

(6) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi pogoje, pod katerimi zavezancu za nekatere 

stranke uradu ni treba sporočiti podatkov o transakcijah iz prvega odstavka tega člena. 

69. člen 

(obveznost sporočanja sumljivih transakcij in roki) 

(1) Zavezanec mora sporočiti uradu podatke iz prvega odstavka 137. člena tega zakona ter dokumentacijo 

v zvezi z njimi vedno, kadar v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja 

denarja ali financiranja terorizma, in sicer še pred izvedbo transakcije, ter v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se 

ta opravila. Takšno sporočilo o sumljivi transakciji mora biti uradu posredovano po zaščiteni elektronski poti, 

izjemoma se lahko posreduje po telefonu, vendar mora biti uradu posredovano tudi po zaščiteni elektronski poti 

najpozneje naslednji delovni dan. 

(2) Če je sporočanje transakcij iz prejšnjega odstavka po zaščiteni elektronski poti iz tehničnih razlogov 

bistveno oteženo ali onemogočeno, se takšno sporočilo lahko izjemoma posreduje uradu zgolj v pisni obliki. 

(3) Obveznost sporočanja transakcij iz prvega odstavka tega člena velja tudi za nameravano transakcijo, 

ne glede na to, ali je bila pozneje opravljena ali ne. 

(4) Sumljiva transakcija iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je vsaka nameravana ali 

izvršena transakcija, v zvezi s katero zavezanec ve ali ima razloge za sum, da premoženje ali sredstva izvirajo iz 

kaznivih dejanj, ki bi lahko predstavljala predhodno dejanje za pranje denarja ali so povezana s financiranjem 

terorizma ali po značilnostih ustrezajo indikatorjem za prepoznavanje sumljivih transakcij iz 85. člena tega zakona, ki 

napotujejo na razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 
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(5) Revizijske družbe, samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske 

storitve ali storitve davčnega svetovanja, vedno, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje 

terorizma, to sporočijo uradu takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je stranka pri njih iskala 

nasvet. 

(6) Če zavezanec v primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zaradi narave transakcije 

ali ker ta sploh ni bila opravljena ali iz drugih upravičenih razlogov ne more ravnati po opisanem postopku, mora 

uradu sporočiti podatke takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali 

financiranja terorizma. V sporočilu mora obrazložiti razloge, zaradi katerih ni ravnal po opisanem postopku. 

70. člen 

(način sporočanja) 

Podatke iz prvega in drugega odstavka 68. člena tega zakona ter podatke iz prvega, drugega in tretjega 

odstavka 69. člena tega zakona zavezanec predloži uradu na način, ki ga s pravilnikom predpiše minister, pristojen za 

finance. 

3.5 Izvajanje politike skupine in ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma v podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti s sedežem v državah članicah in tretjih 

državah 

71. člen 

(obveznost izvajanja politike skupine) 

(1) Zavezanci, ki so del skupine, izvajajo politike in postopke te skupine, ki se nanašajo na ukrepe 

odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določene v tem zakonu, vključno s politikami in 

postopki varstva podatkov ter izmenjave informacij znotraj skupine za namene preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma. 

(2) Politike in postopki skupine iz prejšnjega odstavka se izvajajo v podružnicah in hčerinskih družbah v 

večinski lasti zavezanca s sedežem v državah članicah in tretjih državah. 

(3) Izmenjava informacij znotraj skupine je dovoljena, vključno z izmenjavo informacij o sumljivih 

transakcijah iz 69. člena tega zakona, razen če urad izmenjavi informacij o sumljivih transakcijah izrecno nasprotuje. 

(4) Pred iznosom osebnih podatkov v tretje države zavezanec pridobi pisno zagotovilo prejemnika 

podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem poslovanju zagotavlja enako stopnjo varstva osebnih podatkov 

kot zavezanec ter da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

72. člen 

(obveznost izvajanja ukrepov v državah članicah) 

(1) Zavezanec, ki neposredno opravlja svojo poslovno dejavnost v drugi državi članici ali jo opravlja prek 

podružnice ali zastopnikov, zagotovi, da podružnice in zastopniki upoštevajo zakonodajo te države članice, ki ureja 

področje odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. 

(2) Nadzor nad izvajanjem prejšnjega člena izvajajo pristojni nadzorni organi države članice, v kateri 

zavezanec opravlja svojo poslovno dejavnost prek podružnice, zastopnikov ali neposredno, v sodelovanju s pristojnimi 

nadzornimi organi iz 139. člena tega zakona. 

73. člen 

(osrednje kontaktne točke) 

(1) Banka Slovenije lahko od izdajateljev elektronskega denarja ali ponudnikov plačilnih storitev, kot so 

opredeljeni v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, zahteva, da na območju Republike Slovenije imenujejo 

osrednjo kontaktno točko v primerih, kadar izdajatelji elektronskega denarja ali ponudniki plačilnih storitev: 

 niso podružnice ali hčerinske družbe, ustanovljene na območju Republike Slovenije, 

 je njihov sedež na območju druge države članice in 

 opravljajo posle na območju Republike Slovenije prek mreže več zastopnikov. 

(2) Zastopniki iz 3. točke prejšnjega odstavka so fizične ali pravne osebe, ki pri opravljanju poslov, 

povezanih z izdajo elektronskega denarja ali plačilnih storitev, na podlagi pooblastila o zastopanju delujejo v imenu 

izdajateljev elektronskega denarja ali ponudnikov plačilnih storitev. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izdajatelji elektronskega denarja ali ponudniki plačilnih 

storitev s sedežem na območju druge države članice na lastno pobudo imenujejo osrednjo kontaktno točko na območju 

Republike Slovenije. O nameri imenovanja osrednje kontaktne točke izdajateljev elektronskega denarja ali 

ponudnikov plačilnih storitev obvestijo Banko Slovenije. 

(4) Osrednje kontaktne točke so lahko fizične ali pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež 

na območju Republike Slovenije. 
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(5) Banka Slovenije pridobi o fizičnih in pravnih osebah, ki so osrednje kontaktne točke, podatke iz 

tretjega odstavka 137. člena tega zakona. 

(6) Osrednje kontaktne točke, imenovane na območju Republike Slovenije, v imenu izdajateljev 

elektronskega denarja in ponudnikov plačilnih storitev: 

 zagotavljajo, da mreže zastopnikov izvajajo ukrepe preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja 

terorizma, določene v tem zakonu, 

 posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo Banki Slovenije ali uradu na njuno zahtevo, kadar izvajata 

nadzor v skladu z določbami tega zakona, 

 nudijo pomoč pri sodelovanju in usklajevanju nadzora nad mrežo zastopnikov med Banko Slovenije, uradom in 

pristojnimi nadzornimi organi držav članic, v katerih je sedež izdajateljev elektronskega denarja ali ponudnika 

plačilnih storitev. 

(7) Pri določanju pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za imenovanje kontaktne točke, Banka Slovenije 

upošteva tehnične standarde, ki jih izda Evropska komisija v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi. 

74. člen 

(nadzor nad zastopniki) 

(1) Če Banka Slovenije pri poslovanju zastopnikov iz prejšnjega člena ugotovi hujše pomanjkljivosti pri 

izvajanju ukrepov preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, lahko v okviru svojih pristojnosti sprejme 

ustrezne in sorazmerne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Ukrepi so začasni in prenehajo, ko so pomanjkljivosti 

odpravljene. 

(2) Pri sprejemanju ukrepov in odpravljanju pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije 

sodeluje s pristojnimi nadzornimi organi države članice, v kateri ima družba za izdajo elektronskega denarja ali 

ponudnik plačilnih storitev sedež. 

75. člen 

(obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah) 

(1) Zavezanec zagotovi, da se ukrepi odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, 

določeni v tem zakonu, v enakem ali večjem obsegu izvajajo tudi v njegovih podružnicah in hčerinskih družbah v 

njegovi večinski lasti, ki so ustanovljene v tretjih državah, in sicer v obsegu, kakršnega dopušča pravo teh tretjih držav. 

(2) Če so v tretjih državah iz prejšnjega odstavka minimalni standardi izvajanja ukrepov odkrivanja in 

preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma manj strogi, kot so predpisani v tem zakonu, zavezanec 

zagotovi, da njegove podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti sprejmejo in izvajajo ustrezne ukrepe, ki so 

enakovredni ukrepom, predpisanim v tem zakonu, kolikor to dopušča pravo te tretje države. Ustrezni ukrepi 

vključujejo tudi ukrepe varstva podatkov. 

(3) Kadar pravo tretje države ne dopušča izvajanja politik in postopkov iz 71. člena tega zakona in iz 

prvega in drugega odstavka tega člena, Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za 

zavarovalni nadzor o tem obvestijo evropske nadzorne organe in pristojne nadzorne organe drugih držav članic, in 

sicer z namenom, da se uskladijo aktivnosti pri doseganju ustrezne rešitve. 

(4) Kadar pravo tretje države ne dopušča izvajanja politik in postopkov iz 71. člena tega zakona in iz 

prvega in drugega odstavka tega člena, zavezanec zagotovi, da podružnice in hčerinske družbe v večinski lasti v tretji 

državi sprejmejo in izvajajo ustrezne dodatne ukrepe, s katerimi učinkovito obvladujejo tveganja za pranje denarja ali 

financiranja terorizma, in o tem obvestijo pristojne nadzorne organe iz 139. člena tega zakona. 

(5) Če dodatni ukrepi iz prejšnjega odstavka ne zadostujejo, lahko nadzorni organi iz 139. člena tega 

zakona zavezancu naložijo, da v tretji državi izvede še dodatne ukrepe nadzora, med katerimi so lahko tudi: 

 prepoved sklepanja poslovnih razmerij, 

 prekinitev poslovnega razmerja, 

 prepoved izvajanja transakcij ali 

 prenehanje delovanja v tej tretji državi. 

(6) Zavezanci, ki jih nadzorujejo Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za 

zavarovalni nadzor, pri sprejemanju in izvajanju ustreznih enakovrednih ukrepov iz drugega odstavka tega člena ter 

dodatnih ukrepov iz četrtega odstavka tega člena upoštevajo minimalne tehnične standarde, ki jih izda Evropska 

komisija v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi. 

3.6 Pooblaščenec, usposabljanje in notranja kontrola 

3.6.1 Pooblaščenec 

76. člen 

(določitev pooblaščenca in njegovega namestnika) 
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(1) Zavezanci morajo za posamezne naloge odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma, ki so določene v tem zakonu in predpisih, sprejetih na njegovi podlagi, imenovati pooblaščenca in enega 

ali več njegovih namestnikov. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavezancem, ki imajo zaposlene manj kakor štiri zaposlene, ni treba 

določiti pooblaščenca in izvajati notranje kontrole po tem zakonu. 

77. člen 

(pogoji za pooblaščenca) 

(1) Zavezanec mora zagotoviti, da delo pooblaščenca iz prejšnjega člena lahko opravlja izključno oseba, 

ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 da je zaposlena na delovnem mestu, ki je pri zavezancu sistemizirano na tako visokem položaju, da osebi 

omogoča hitro, kakovostno in pravočasno izvajanje nalog, predpisanih v tem zakonu in predpisih, izdanih na 

njegovi podlagi; 

 da ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve 

smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, 

prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali 

povzročitve splošne nevarnosti in kazen še ni bila izbrisana; 

 da je ustrezno strokovno usposobljena za naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja 

terorizma ter ima lastnosti in izkušnje, potrebne za opravljanje funkcije pooblaščenca; 

 da dobro pozna naravo poslovanja zavezanca na področjih, ki so izpostavljena tveganju za pranje denarja ali 

financiranje terorizma. 

(2) Namestnik pooblaščenca mora izpolnjevati pogoje iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka. 

78. člen 

(dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca) 

(1) Pooblaščenec iz 76. člena tega zakona opravlja zlasti naslednje naloge: 

 skrbi za vzpostavitev, delovanje in razvoj sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma pri zavezancu; 

 skrbi za pravilno in pravočasno sporočanje podatkov uradu v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 

njegovi podlagi; 

 sodeluje pri pripravi in spremembah operativnih postopkov ter pri pripravi določb notranjih aktov zavezanca, ki 

se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma; 

 sodeluje pri izdelavi smernic za opravljanje kontrole v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in 

financiranja terorizma; 

 spremlja in koordinira dejavnosti zavezanca na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma; 

 sodeluje pri vzpostavitvi in razvoju informacijske podpore za izvajanje dejavnosti v zvezi z odkrivanjem in 

preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma pri zavezancu; 

 upravi ali drugemu poslovodnemu organu pri zavezancu daje pobude in predloge za izboljšanje sistema 

odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; 

 sodeluje pri pripravi programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih pri zavezancu na 

področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. 

(2) Namestnik nadomešča pooblaščenca med njegovo odsotnostjo v celotnem obsegu nalog iz prejšnjega 

odstavka in opravlja druge naloge po tem zakonu, če je tako določeno z notranjim aktom zavezanca. 

79. člen 

(dolžnosti zavezanca) 

(1) Zavezanec mora za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma po tem zakonu pooblaščencu: 

 zagotoviti neomejen dostop do vseh podatkov, informacij in dokumentacije, ki so potrebni za izvajanje teh nalog; 

 priskrbeti ustrezna pooblastila za učinkovito izvajanje nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena; 

 izpolniti ustrezne kadrovske, materialne in druge pogoje dela; 

 ponuditi primerne prostorske in tehnične zmogljivosti, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo varnosti tajnih podatkov 

in informacij, s katerimi razpolaga pooblaščenec na podlagi tega zakona; 

 zagotoviti ustrezno informacijsko-tehnično podporo, ki omogoča stalno in varno spremljanje dejavnosti na tem 

področju; 
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 zagotavljati redno strokovno usposabljanje v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja in 

financiranjem terorizma in 

 priskrbeti nadomeščanje med njegovo odsotnostjo. 

(2) Notranje organizacijske enote, vključno z upravo ali drugim poslovodnim organom pri zavezancu, 

morajo pooblaščencu zagotoviti pomoč in podporo pri opravljanju nalog po tem zakonu in predpisih, izdanih na 

njegovi podlagi, ter ga tekoče obveščati o vseh dejstvih, ki so ali bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali 

financiranjem terorizma. Zavezanec način sodelovanja med svojimi organizacijskimi enotami in pooblaščencem 

podrobneje uredi z notranjim aktom. 

(3) Zavezanec mora zagotoviti osebi, ki ima funkcijo pooblaščenca po tem zakonu, da svoje delo in 

naloge opravlja kot izključno delovno obveznost s polnim delovnim časom, če je zaradi velikega števila zaposlenih, 

narave ali obsega poslovanja oziroma drugih upravičenih razlogov trajno povečan obseg nalog preprečevanja in 

odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. 

(4) Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka opravlja svoje naloge kot samostojen organizacijski del, ki je 

neposredno odgovoren upravi ali drugemu poslovodnemu organu ter je funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih 

organizacijskih delov zavezanca. 

(5) Zavezanec sporoči uradu podatke o osebnem imenu in nazivu delovnega mesta pooblaščenca ter 

namestnika pooblaščenca in vsako spremembo teh podatkov brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od dneva 

imenovanja oziroma spremembe podatka. 

3.6.2 Strokovno usposabljanje 

80. člen 

(obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja) 

(1) Zavezanec sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da so zaposleni, ki opravljajo naloge preprečevanja 

in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu, seznanjeni z določbami tega zakona, vključno 

z ustreznimi zahtevami glede varstva podatkov. Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni glede na vrsto in velikost 

zavezanca ter tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma. 

(2) Zavezanec mora skrbeti za redno strokovno usposabljanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge 

preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu. 

(3) Strokovno usposabljanje in izobraževanja iz prejšnjega odstavka se nanašajo na seznanjanje z določili 

zakona ter na njegovi podlagi izdanih pravilnikov in notranjih aktov, s strokovno literaturo glede preprečevanja in 

odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, s seznami indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v 

zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(4) Zavezanec mora pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje 

pranja denarja in financiranja terorizma najpozneje do konca marca za tekoče leto. 

3.6.3 Notranja kontrola in podzakonski predpisi za izvajanje nekaterih nalog 

81. člen 

(obveznost redne notranje kontrole) 

Zavezanci morajo zagotoviti redno notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja 

pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu. 

82. člen 

(podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, 

vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju zaposlenih) 

Minister, pristojen za finance, s pravilnikom predpiše podrobnejša pravila o pooblaščencu, načinu 

izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, upravljanju evidenc in strokovnem usposabljanju 

zaposlenih po tem zakonu pri zavezancih. 

IV. POGLAVJE 

NALOGE IN OBVEZNOSTI ODVETNIKOV, ODVETNIŠKIH DRUŽB IN NOTARJEV 

83. člen 

(posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji) 

(1) Odvetnik, odvetniška družba ali notar izvaja ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma po določbah tega zakona le, kadar: 

 pomaga pri načrtovanju ali izvajanju transakcij za stranko v zvezi z: 

w) nakupom ali prodajo nepremičnine ali gospodarske družbe, 

x) upravljanjem strankinega denarja, vrednostnih papirjev ali drugega premoženja, 
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y) odpiranjem ali upravljanjem bančnih računov, hranilnih vlog ali računov za poslovanje z vrednostnimi 

papirji, 

z) zbiranjem sredstev, potrebnih za ustanovitev, delovanje ali upravljanje gospodarske družbe, 

aa) ustanavljanjem, delovanjem ali upravljanjem ustanove, sklada, gospodarske družbe ali druge podobne 

pravno-organizacijske oblike; 

 ali v imenu in za račun stranke izvaja finančno transakcijo ali transakcijo v zvezi z nepremičnino. 

(2) Odvetnik, odvetniška družba ali notar vedno, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali 

financiranje terorizma, to sporoči uradu, in sicer takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je stranka 

pri njih iskala nasvet. 

84. člen 

(izjeme) 

(1) Za odvetnika, odvetniško družbo ali notarja se 21. člen tega zakona ne uporablja, kadar ugotavljajo 

pravni položaj stranke ali ko zastopajo stranko v sodnem postopku, kar vključuje tudi svetovanje o predlaganju ali 

izogibanju takšnemu postopku. 

(2) Za odvetnika, odvetniško družbo ali notarja obveznost sporočanja iz 69. člena tega zakona ne velja v 

zvezi s podatkom, ki ga dobi od stranke ali o stranki pri ugotavljanju njenega pravnega položaja ali o njenem 

zastopanju v zvezi s sodnim postopkom, kar vključuje svetovanje o predlaganju ali izogibanju tega postopka, ne glede 

na to, ali je takšen podatek pridobljen pred sodnim postopkom ali med njim ali po njem. 

(3) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka odvetniku, odvetniški družbi ali notarju ni treba poslati podatkov, 

informacij in dokumentacije na podlagi zahteve urada iz prvega in drugega odstavka 92. člena tega zakona. V tem 

primeru mora uradu brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve pisno sporočiti razloge, zaradi katerih 

ni ravnal v skladu z zahtevo urada. 

V. POGLAVJE 

SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE STRANK IN TRANSAKCIJ, V ZVEZI S KATERIMI 

OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA TERORIZMA 

85. člen 

(obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev) 

(1) Zavezanci morajo sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s 

katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(2) Pri sestavi seznama indikatorjev iz prejšnjega odstavka zavezanci upoštevajo zlasti zapletenost in 

obseg izvajanja transakcij, neobičajno sestavo, vrednost ali povezanost transakcij, ki nimajo jasno razvidnega 

ekonomskega ali pravno utemeljenega namena oziroma niso v skladu ali so v nesorazmerju z običajnim oziroma 

pričakovanim poslovanjem stranke, in druge okoliščine, ki so povezane s statusom ali drugimi lastnostmi stranke. 

(3) Zavezanci morajo pri ugotavljanju razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter drugih 

okoliščin v zvezi s tem uporabljati seznam indikatorjev iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Minister, pristojen za finance, lahko s pravilnikom predpiše obvezno vključitev posameznih 

indikatorjev na seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum 

pranja denarja ali financiranja terorizma. 

86. člen 

(sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev) 

Pri sestavi seznama indikatorjev iz prvega odstavka prejšnjega člena sodelujejo tudi urad, Banka 

Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava Republike 

Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Notarska zbornica Slovenije, 

Odvetniška zbornica Slovenije ter združenja in društva, katerih člani so zavezanci po tem zakonu. 

VI. POGLAVJE 

NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA 

6.1 Splošne določbe 

87. člen 

(splošno) 

(1) Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih 

kaznivih dejanj in financiranja terorizma, ter druge naloge, določene s tem zakonom. 

(2) Urad je osrednji nacionalni organ, pristojen za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih 

transakcijah ter drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem pranju denarja, povezanih predhodnih 
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kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma, ki jih pridobi v skladu z določbami tega in drugih zakonov ali neposredno 

uporabljivih predpisov EU, ter za posredovanje rezultatov svojih analiz pristojnim organom. 

(3) Urad je pri opravljanju svojih nalog iz prejšnjega odstavka v celoti avtonomen, samostojen in 

operativno neodvisen, vključno z odločitvami o sprejemanju in analiziranju podatkov, informacij in dokumentacije 

ter o posredovanju rezultatov svojih analiz pristojnim organom. 

(4) Urad mora imeti za opravljanje svojih nalog pravočasen, neposreden ali posreden dostop do podatkov, 

informacij in dokumentacije, s katerimi razpolagajo zavezanci, državni organi in nosilci javnih pooblastil, vključno z 

informacijami v zvezi z odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj. 

(5) Vsaka predložitev podatkov, informacij in dokumentacije uradu po tem zakonu je brezplačna. 

88. člen 

(usposabljanje) 

(1) Urad kot lastno dejavnost izvaja usposabljanja za zavezance v zvezi z določbami tega zakona, ki se 

nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma. 

(2) Urad izda podrobnejši interni splošni pravni akt o načinu opravljanja lastne dejavnosti, načinu 

oblikovanja cen, izkazovanju prihodkov in odhodkov ter drugih elementih lastne dejavnosti. 

6.2 Odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma  

89. člen 

(sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij) 

Urad je pristojen za sprejemanje in analiziranje naslednjih vrst podatkov in informacij: 

 sporočil o sumljivih transakcijah, prejetih od zavezancev na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 

69. člena tega zakona; 

 sporočil o gotovinskih transakcijah in nakazilih, prejetih od zavezancev na podlagi prvega in drugega odstavka 

68. člena tega zakona; 

 pobud, prejetih na podlagi prvega in drugega odstavka 99. člena tega zakona; 

 pobud, prejetih na podlagi 100. člena tega zakona; 

 podatkov, prejetih od Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi 120. člena tega zakona; 

 dejstev, prejetih na podlagi 140. člena tega zakona; 

 zaprosil, obvestil, podatkov, informacij in dokumentacije, prejetih na podlagi določb tega zakona o 

mednarodnem sodelovanju; 

 podatkov, informacij in dokumentacije, zbranih na podlagi 91., 92., 93. in 94. člena tega zakona; 

 podatkov in informacij, pridobljenih na drug način, pri katerih urad presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja 

denarja ali financiranja terorizma. 

90. člen 

(analitična funkcija urada) 

V okviru analitične funkcije urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, ki jih prejme in 

zbere na podlagi prejšnjega in 115. člena tega zakona, opravlja: 

 operativne analize, ki so osredotočene na analiziranje: 

posameznih ali izbranih sporočil o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih iz 1. točke prvega 

odstavka prejšnjega člena in 

drugih sporočil, obvestil, podatkov in informacij iz prejšnjega člena, z namenom, da presodi, ali so v zvezi z 

neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja 

denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, ter 

 strateške analize, ki so osredotočene na ugotavljanje tipologij in trendov v zvezi s pranjem denarja in 

financiranjem terorizma. 

91. člen 

(zahteva zavezancu za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih) 

(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za 

sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega 

zakona lahko od zavezanca zahteva, da mu predloži: 

 podatke iz evidence o strankah in transakcijah, ki jo zavezanci vodijo na podlagi prvega odstavka 137. člena tega 

zakona; 

 podatke o stanju sredstev in drugega premoženja te osebe pri zavezancu; 

 podatke o prometu s sredstvi, posameznih transakcijah in premoženjem te osebe pri zavezancu; 

 podatke o drugih poslovnih razmerjih, sklenjenih pri zavezancu; 
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 vse druge podatke in informacije, ki jih je zavezanec pridobil ali jih vodi na podlagi zakona ter so potrebni za 

odkrivanje in dokazovanje kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(2) Urad v zahtevi iz prejšnjega odstavka navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo 

posredovanje, namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti zahtevani podatki posredovani uradu. 

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena lahko urad od zavezanca zahteva tudi za osebo, za katero je 

mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v zvezi s katero so podani 

razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. 

(4) V primerih iz prvega in tretjega odstavka tega člena mora zavezanec uradu na njegovo zahtevo poslati 

tudi vso potrebno dokumentacijo. 

(5) Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov mora zavezanec predložiti uradu brez 

odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve. Izjemoma lahko urad v zahtevi določi krajši rok, če je to 

potrebno zaradi ugotavljanja okoliščin, pomembnih za izdajo odredbe o začasni ustavitvi transakcije, ali zaradi 

pošiljanja podatkov tujim organom in mednarodnim organizacijam ter v drugih nujnih primerih, kadar je treba 

preprečiti nastanek premoženjske škode. 

(6) Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih upravičenih razlogov zavezancu na njegovo 

obrazloženo pisno pobudo s pisnim obvestilom podaljša rok iz prejšnjega odstavka, lahko pa v takih primerih opravi 

pregled dokumentacije pri zavezancu. 

92. člen 

(zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, 

premoženju ali sredstvih) 

(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za 

sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega 

zakona lahko od odvetnika, odvetniške družbe ali notarja zahteva podatke, informacije in dokumentacijo v zvezi s 

posli iz 83. člena tega zakona, ki so potrebni za odkrivanje in dokazovanje kaznivega dejanja pranja denarja, 

predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma. Urad v zahtevi navede, katere podatke 

zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje, namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti zahtevani 

podatki posredovani uradu. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko urad od odvetnika, odvetniške družbe ali notarja zahteva tudi za 

osebo, za katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v zvezi s 

katero so podani razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. 

(3) Glede rokov za predložitev podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega 

člena se smiselno uporabljajo peti in šesti odstavek prejšnjega člena. 

93. člen 

(zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, 

osebah, premoženju ali sredstvih) 

(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za 

sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega 

zakona lahko od državnih organov in nosilcev javnih pooblastil zahteva podatke, informacije in dokumentacijo, ki so 

potrebni za odkrivanje in dokazovanje kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega 

dejanja financiranja terorizma. Urad v zahtevi navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo 

posredovanje, namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti zahtevani podatki posredovani uradu. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko urad od državnih organov in nosilcev javnih pooblastil zahteva 

tudi za osebo, za katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v 

zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja 

terorizma. 

(3) Državni organi in nosilci javnih pooblastil uradu predložijo podatke, informacije in dokumentacijo iz 

prejšnjih odstavkov brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve, ali mu brez nadomestila omogočijo 

neposreden elektronski dostop do določenih podatkov in informacij. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko urad izjemoma v zahtevi določi krajši rok, če je to potrebno zaradi 

ugotavljanja okoliščin, pomembnih za izdajo odredbe o začasni ustavitvi transakcije, ali pošiljanja podatkov tujim 

organom in mednarodnim organizacijam ter v drugih nujnih primerih, kadar je treba preprečiti nastanek premoženjske 

škode. 

94. člen 
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(zahteva drugim osebam javnega in zasebnega prava za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali 

osebah, premoženju ali sredstvih) 

(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo ali osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi 

za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali 

v primerih iz 100. člena tega zakona lahko tudi od drugih oseb javnega in zasebnega prava zahteva podatke, 

informacije in dokumentacijo, s katerimi taka oseba razpolaga in ki so potrebni za odkrivanje in dokazovanje storitve 

kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma. Urad v 

zahtevi navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje, namen njihove obdelave in rok, v 

katerem morajo biti zahtevani podatki posredovani uradu. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko urad od drugih oseb javnega in zasebnega prava zahteva tudi za 

osebo, za katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v zvezi s 

katero so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja 

terorizma. 

(3) Druge osebe javnega in zasebnega prava uradu predložijo podatke, informacije in dokumentacijo iz 

prejšnjih odstavkov brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve, ali mu brez nadomestila omogočijo 

neposreden elektronski dostop do določenih podatkov in informacij. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko urad izjemoma v zahtevi določi krajši rok, če je to potrebno zaradi 

ugotavljanja okoliščin, pomembnih za izdajo odredbe o začasni ustavitvi transakcije, ali pošiljanja podatkov tujim 

organom in mednarodnim organizacijam ter v drugih nujnih primerih, kadar je treba preprečiti nastanek premoženjske 

škode. 

95. člen 

(preverjanje pravilnosti podatkov) 

Ne glede na druge določbe tega zakona lahko urad za potrebe preverjanja pravilnosti podatkov, 

posredovanih uradu na podlagi 68. in 69. člena tega zakona, pridobi od pristojnega državnega organa enolični 

identifikacijski znak osebe, na katero se nanašajo posredovani podatki. 

96. člen 

(odredba o začasni ustavitvi transakcije) 

(1) Urad lahko s pisno odredbo začasno, vendar največ za tri delovne dni ustavi transakcijo, če presodi, 

da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma, in o tem 

obvesti pristojne organe. 

(2) Namen ukrepa začasne ustavitve transakcije je, da se uradu zagotovi potreben čas za analiziranje 

sumljivih transakcij, drugih podatkov in informacij ter za posredovanje svojih ugotovitev pristojnim organom. 

(3) Če zaradi narave ali načina izvedbe transakcije oziroma okoliščin, ki transakcijo spremljajo, ni 

mogoče odlašati in v drugih nujnih primerih se lahko odredba izjemoma izda tudi ustno, vendar jo mora urad v pisni 

obliki poslati zavezancu takoj, ko je to mogoče, oziroma še isti dan, ko je bila izdana. O prejemu ustne odredbe 

odgovorna oseba zavezanca naredi zaznamek in ga hrani v svojih evidencah v skladu z določbami tega zakona, ki 

urejajo varstvo in hrambo podatkov. 

(4) V zvezi z izdajo odredbe lahko urad – če je v predkazenskem ali kazenskem postopku treba zbrati še 

dodatne podatke ali iz drugih upravičenih razlogov – zavezancu da navodila o postopku z osebami, vključno z 

informacijami, ki se lahko razkrijejo stranki, na katere se nanaša začasna ustavitev transakcije. 

(5) Pristojni organi iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo po prejetem obvestilu o odredbi ali 

ugotovitvah urada ravnati posebno hitro in najpozneje v treh delovnih dneh od začasne ustavitve transakcije ukrepati 

v skladu s svojimi pooblastili. 

97. člen 

(prenehanje začasne ustavitve transakcije) 

(1) Če urad v treh delovnih dneh od izdaje odredbe o začasni ustavitvi transakcije presodi, da ni več 

utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma, obvesti o tem pristojne 

organe in zavezanca, ki transakcijo lahko opravi takoj. 

(2) Če urad v roku iz prejšnjega odstavka ne ukrepa, lahko zavezanec takoj opravi transakcijo. 

98. člen 

(zahteva za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke) 

(1) Urad lahko od zavezanca pisno zahteva, da tekoče spremlja finančno poslovanje osebe, v zvezi s 

katero obstajajo razlogi za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma, ali druge osebe, za 

katero je mogoče utemeljeno sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih takšne osebe, in 



 
 

304 
 

mu sproti sporoča podatke o transakcijah ali poslih, ki jih pri zavezancu opravita ali nameravata opraviti navedeni 

osebi. V zahtevi urad obvezno določi rok, v katerem mu morajo zavezanci poslati zahtevane podatke. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora zavezanec sporočiti uradu še pred izvedbo transakcije ali 

sklenitvijo posla in v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se transakcija ali posel opravila. 

(3) Če zavezanec zaradi narave transakcije oziroma posla ali iz drugih upravičenih razlogov ne more 

ravnati po prejšnjem odstavku, mora uradu sporočiti podatke takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa naslednji delovni 

dan. V sporočilu mora obvezno navesti, zakaj ni ravnal po prejšnjem odstavku. 

(4) Izvajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena lahko traja največ tri mesece, iz utemeljenih razlogov 

pa se njegovo trajanje vsakič lahko podaljša še za en mesec, vendar skupno ne več kakor za šest mesecev. 

99. člen 

(pobudniki) 

(1) Če v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, 

povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, lahko urad začne zbirati in analizirati podatke, 

informacije in dokumentacijo tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča, državnega tožilstva, policije, Slovenske 

obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo, Računskega sodišča 

Republike Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Finančne 

uprave Republike Slovenije in Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Pobuda mora vsebovati podatke iz 

sedmega odstavka 137. člena tega zakona. 

(2) Če obstajajo razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja 

terorizma v zvezi z delovanjem nepridobitne organizacije, njenih članov ali z njimi povezanih oseb, lahko urad začne 

zbirati in analizirati podatke, informacije in dokumentacijo tudi na podlagi obrazložene pisne pobude inšpektorata, 

pristojnega za notranje zadeve, in drugih inšpekcijskih organov, pristojnih za nadzor nad delovanjem nepridobitnih 

organizacij. 

(3) Urad ne obravnava pobude iz prvega in drugega odstavka tega člena, če v njej niso obrazloženi razlogi 

za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanja ali financiranja terorizma. O tem pisno obvesti 

pobudnika in navede razloge, zaradi katerih pobude ni sprejel v obravnavo. 

100. člen 

(pobuda državnega tožilstva v zvezi s postopkom odvzema premoženja nezakonitega izvora) 

(1) Kadar državno tožilstvo vodi postopek finančne preiskave v skladu z zakonom, ki ureja odvzem 

premoženja nezakonitega izvora, lahko urad začne zbirati in analizirati podatke, informacije in dokumentacijo tudi na 

obrazloženo pisno pobudo državnega tožilstva, ki mora vsebovati podatke iz sedmega odstavka 137. člena tega 

zakona. 

(2) Urad pri zbiranju podatkov smiselno uporablja pooblastila, določena v 91. do 94. členu tega zakona 

in poglavju o mednarodnem sodelovanju tega zakona. 

101. člen 

(obvestilo o sumljivih transakcijah) 

(1) Če urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, ki jih pridobi v skladu s tem zakonom, 

presodi, da so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum storitve kaznivega 

dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, ali v primerih iz 

100. člena tega zakona, pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pošlje pristojnim organom. 

(2) Urad v obvestilu iz prejšnjega odstavka ne navede podatkov o zavezancu in zaposlenemu pri tem 

zavezancu, ki je uradu prvi sporočil podatke na podlagi 69. člena tega zakona, razen če obstajajo razlogi za sum, da 

sta zavezanec ali njegov zaposleni storila kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali če so podatki 

potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku in če predložitev teh podatkov pisno zahteva pristojno sodišče. 

102. člen 

(informacija o drugih kaznivih dejanjih) 

Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena urad pošlje pisno informacijo s potrebno dokumentacijo 

pristojnim organom, tudi če na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, pridobljenih po tem zakonu, presodi, 

da so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum storitve kaznivih dejanj, 

določenih v kazenskem zakoniku, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je predpisana kazen zapora. 

103. člen 

(povratna informacija) 

(1) O končanem zbiranju in analiziranju podatkov, informacij in dokumentacije v zvezi z neko 

transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi, pri katerih so bili podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja 
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denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma ali so bila ugotovljena dejstva, ki so 

ali bi lahko bila povezana s pranjem denarja, predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma, urad pisno 

obvesti zavezanca iz 69. člena tega zakona, pobudnika iz 99. in 100. člena tega zakona ter nadzorni organ iz 153. člena 

tega zakona, razen če presodi, da bi to lahko škodovalo nadaljnjemu postopku. 

(2) Urad zavezance, ki na podlagi določb tega zakona sporočajo uradu sumljive transakcije, obvesti o 

koristnosti in uporabnosti sporočenih sumljivih transakcij. 

6.3 Mednarodno sodelovanje 

104. člen 

(splošne določbe) 

(1) Določbe tega zakona o mednarodnem sodelovanju se uporabljajo, če z mednarodno pogodbo ali 

neposredno uporabljivim predpisom Evropske unije ni določeno drugače. 

(2) Določbe tega zakona o mednarodnem sodelovanju se nanašajo na sodelovanje urada s tujimi 

finančnimi obveščevalnimi enotami ne glede na njihov organizacijski status ter na sodelovanje z Evropsko komisijo. 

(3) Sodelovanje urada s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami se nanaša na izmenjavo podatkov, 

informacij in dokumentacije o strankah, transakcijah, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za 

sum pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Sodelovanje zajema: 

 zaprosilo urada tujim finančnim obveščevalnim enotam, 

 zaprosilo tujih finančnih obveščevalnih enot uradu, 

 izmenjavo na podlagi spontane pobude urada ali tujih finančnih obveščevalnih enot. 

(4) Urad sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi pristojnimi telesi Evropske unije, kadar je to potrebno 

za lažje usklajevanje in izmenjavo informacij med finančnimi obveščevalnimi enotami držav članic, in se udeležuje 

zasedanj foruma finančnih obveščevalnih enot držav članic v zvezi s pomembnimi vprašanji z njihovega področja dela 

in sodelovanjem, ki se nanaša na: 

- odkrivanje sumljivih transakcij s čezmejno razsežnostjo, 

- standardizacijo izmenjave podatkov in informacij prek zaščitene, decentralizirane računalniške mreže, 

namenjene izmenjavi podatkov in informacij v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma med 

finančnimi obveščevalnimi enotami, 

- skupne analize čezmejnih zadev, 

- opredelitev trendov in dejavnikov, pomembnih za ocenjevanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma 

na nacionalni ravni in ravni Evropske unije. 

(5) Urad lahko za namene izmenjave podatkov, informacij in dokumentacije iz tretjega odstavka tega 

člena s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami sklene dogovor o sodelovanju. 

(6) Pred pošiljanjem osebnih podatkov tuji finančni obveščevalni enoti urad pridobi zagotovila, da ima 

finančna obveščevalna enota iz države, v katero se podatki pošiljajo, urejeno ustrezno raven varstva osebnih podatkov 

in da jih bo uporabila samo za namene, določene s tem zakonom. 

(7) Različne definicije davčnih kaznivih dejanj v posameznih državah članicah ali tretjih državah ne 

smejo ovirati izmenjave podatkov in informacij med finančnimi obveščevalnimi enotami držav članic ali tretjih držav, 

kot je to mogoče v skladu z nacionalno zakonodajo. 

105. člen 

(zaprosilo tuji finančni obveščevalni enoti za predložitev podatkov) 

(1) Urad lahko v okviru svojih nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, predhodnih kaznivih 

dejanj in financiranja terorizma tujo finančno obveščevalno enoto pisno zaprosi za podatke, informacije in 

dokumentacijo o strankah, transakcijah, sredstvih in premoženju, ki jih potrebuje za obdelavo, analiziranje, odkrivanje 

in preprečevanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. 

(2) Če urad potrebuje podatke, informacije in dokumentacijo od zavezanca iz druge države članice, pošlje 

zaprosilo finančni obveščevalni enoti te države članice. 

(3) Zaprosilo urada iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati pomembna dejstva in okoliščine v zvezi z 

razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma in opredelitev namena uporabe zaprošenih podatkov. Za 

podatke lahko zaprosi tudi, če predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja v času zaprosila ni znano. 

(4) Podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljene na podlagi prejšnjih odstavkov, sme urad 

uporabiti izključno za namene, določene v tem zakonu. Brez predhodnega soglasja tuje finančne obveščevalne enote 

urad prejetih podatkov, informacij in dokumentacije ne sme pošiljati oziroma dajati na vpogled tretji osebi ali jih 

uporabiti v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določi zaprošeni organ. 

106. člen 
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(predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tuje finančno obveščevalne enote) 

(1) Urad podatke, informacije in dokumentacijo o strankah, transakcijah, sredstvih in premoženju, v zvezi 

s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jih pridobi ali upravlja v skladu z 

določbami tega zakona in bi lahko bili pomembni za obdelavo ali analiziranje informacij v zvezi s pranjem denarja, 

predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma v drugi državi članici ali tretji državi, predloži tuji finančni 

obveščevalni enoti na njeno pisno zaprosilo ob pogoju dejanske vzajemnosti. 

(2) Kadar tuja finančna obveščevalna enota zaprosi urad za podatke, informacije in dokumentacijo, ki se 

nanašajo na zavezanca s sedežem v Republiki Sloveniji, urad pri pridobivanju podatkov, informacij in dokumentacije 

uporabi vsa pooblastila, ki jih ima na voljo v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati pomembna dejstva 

in okoliščine, iz katerih izhajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma in iz katerih je razviden namen 

uporabe zaprošenih podatkov. Urad lahko odgovori na zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote, tudi če predhodno 

kaznivo dejanje za pranje denarja v času zaprosila ni znano. 

(4) Urad lahko izjemoma zavrne izpolnitev zaprosila tuje finančne obveščevalne enote v naslednjih 

primerih: 

 če ne pridobi zagotovila o varstvu osebnih podatkov in namenu uporabe iz šestega odstavka 104. člena tega 

zakona; 

 če bi bila predložitev podatkov in informacij v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda Republike Slovenije. 

Urad tujo finančno obveščevalno enoto o zavrnitvi zaprosila pisno obvesti ter v obvestilu navede in obrazloži 

razloge zavrnitve. 

(5) Podatke, informacije in dokumentacijo, predložene na podlagi prejšnjih odstavkov, smejo tuje 

finančne obveščevalne enote uporabiti izključno za namene, za katere so bili posredovani. Brez predhodnega soglasja 

urada tuja finančna obveščevalna enota prejetih podatkov, informacij in dokumentacije ne sme pošiljati oziroma dajati 

na vpogled tretji osebi ali jih uporabiti v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določi urad. 

(6) Soglasje za pošiljanje podatkov tretjim osebam iz prejšnjega odstavka mora urad dati v čim krajšem 

času in v največjem možnem obsegu. Urad lahko zavrne izdajo soglasja za odstop podatkov tretjim osebam le v 

naslednjih primerih: 

 če predložitev podatkov presega uporabo določil tega zakona; 

 če bi predložitev podatkov ogrozila ali utegnila ogroziti potek kazenskega postopka v Republiki Sloveniji 

oziroma bi lahko kakor koli drugače škodovala interesom tega postopka; 

 če bi bila predložitev podatkov nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične in pravne osebe ali Republike 

Slovenije; 

 če predložitev podatkov ne bi bila v skladu s temeljnimi načeli pravnega reda Republike Slovenije; 

 če ne pridobi zagotovila o varstvu osebnih podatkov in namenu uporabe iz šestega odstavka 104. člena tega 

zakona. Vsaka zavrnitev izdaje soglasja mora biti ustrezno obrazložena. 

(7) Urad lahko določi dodatne pogoje in omejitve, ob upoštevanju katerih sme tuja finančna obveščevalna 

enota uporabiti podatke iz prvega odstavka tega člena. 

107. člen 

(predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote 

države članice) 

(1) Urad podatke, informacije in dokumentacijo o dejanskih lastnikih predloži tuji finančni obveščevalni 

enoti države članice na njeno pisno zaprosilo. 

(2) Urad lahko določi dodatne pogoje in omejitve, ob upoštevanju katerih sme tuja finančna obveščevalna 

enota uporabiti podatke iz prejšnjega odstavka. 

108. člen 

(spontana predložitev podatkov tuji finančni obveščevalni enoti) 

(1) Urad podatke, informacije in dokumentacijo o strankah, transakcijah, premoženju ali sredstvih, v 

zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jih pridobi ali upravlja v skladu 

z določbami tega zakona in ki bi lahko bili pomembni za obdelavo ali analiziranje informacij v zvezi s pranjem denarja, 

predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma v drugi državi članici ali tretji državi, pošlje finančni 

obveščevalni enoti te države članice ali tretje države na lastno pobudo ob pogoju dejanske vzajemnosti. 

(2) Če iz sporočila o sumljivih transakcijah, ki ga urad prejme na podlagi 69. člena tega zakona, izhaja, 

da so osebe, transakcije, premoženje ali sredstva, povezani z drugo državo članico, urad pošlje finančni obveščevalni 

enoti te države članice podatke iz 1., 2., 8., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona. 
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(3) Za izmenjavo podatkov na podlagi tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona iz poglavja 

o mednarodnem sodelovanju. 

109. člen 

(povratna informacija) 

(1) Urad tuji finančni obveščevalni enoti na njeno zahtevo ob pogoju dejanske vzajemnosti pošlje 

povratno informacijo o koristnosti in uporabnosti prejetih podatkov iz prvega odstavka 105. člena tega zakona in 

informacijo o rezultatih analiz, ki jo je izdelal na podlagi podatkov, prejetih od tuje finančne obveščevalne enote. 

(2) Urad lahko od tuje finančne obveščevalne enote zahteva povratno informacijo o koristnosti in 

uporabnosti predloženih podatkov iz prvega odstavka 106. člena tega zakona in informacijo o rezultatih analize, 

izdelane na podlagi predloženih podatkov. 

110. člen 

(začasna ustavitev transakcije na pobudo tuje finančne obveščevalne enote) 

(1) Urad lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, in ob pogoju dejanske vzajemnosti s pisno odredbo 

začasno, vendar največ za tri delovne dni ustavi transakcijo tudi na obrazloženo pisno pobudo tuje finančne 

obveščevalne enote in o tem obvesti pristojne organe. 

(2) Urad lahko zavrne pobudo tuje finančne obveščevalne enote, če na podlagi dejstev in okoliščin, 

navedenih v pobudi iz prejšnjega odstavka, presodi, da niso podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj 

pranja denarja ali financiranja terorizma. O zavrnitvi pobude urad pisno obvesti pobudnika in navede razloge, zaradi 

katerih je zavrnil pobudo. 

(3) V zvezi z odredbo o začasni ustavitvi transakcije po tem členu se smiselno uporabljata 96. in 97. člen 

tega zakona. 

111. člen 

(pobuda tuji finančni obveščevalni enoti za začasno ustavitev transakcije) 

Urad lahko v okviru svojih nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 

tujim finančnim obveščevalnim enotam pošlje pisno pobudo za začasno ustavitev transakcije, če presodi, da so podani 

utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma. 

112. člen 

(varni komunikacijski sistemi) 

Izmenjava podatkov, informacij in dokumentacije med uradom in tujimi finančnimi obveščevalnimi 

enotami na podlagi 104. do 111. člena tega zakona mora potekati po varnih komunikacijskih sistemih. 

113. člen 

(diagonalna izmenjava) 

(1) Urad lahko za podatke, informacije in dokumentacijo posredno zaprosi tudi tuje organe države članice 

ali tretje države, pristojne za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, vendar mora takšna 

izmenjava podatkov, informacij in dokumentacije potekati izključno prek finančne obveščevalne enote te države z 

uporabo varnih komunikacijskih sistemov. 

(2) Urad lahko podatke, informacije in dokumentacijo na podlagi zaprosila posredno posreduje tudi 

tujemu organu države članice ali tretje države, pristojnemu za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in 

financiranja terorizma, vendar mora takšna izmenjava podatkov, informacij in dokumentacije potekati izključno prek 

finančne obveščevalne enote te države z uporabo varnih komunikacijskih sistemov. 

(3) Za izmenjavo podatkov na podlagi tega člena se smiselno uporabljajo določbe iz poglavja o 

mednarodnem sodelovanju tega zakona. 

6.4 Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 

114. člen 

(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma) 

Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, tako da: 

 pristojnim organom predlaga spremembe in dopolnitve predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje 

pranja denarja in financiranja terorizma; 

 sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo 

razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 

 pripravlja in izdaja priporočila ali smernice za enotno izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 

podlagi, pri zavezancih iz 4. člena tega zakona; 

 sodeluje pri strokovnem usposabljanju zaposlenih pri zavezancih, državnih organih, nosilcih javnih pooblastil; 

 zbira in objavi statistične podatke v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma; 
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 na drug primeren način obvešča javnost o pojavnih oblikah pranja denarja in financiranja terorizma. 

115. člen 

(predložitev podatkov uradu) 

(1) Urad lahko od zavezancev iz 4. člena tega zakona, nadzornih organov iz 139. člena tega zakona ter 

drugih državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva podatke: 

 iz vseh evidenc, ki so jih dolžni voditi na podlagi tega zakona; 

 o vseh poslovnih razmerjih, ki so jih sklenile s svojimi strankami, ne glede na njihovo vrsto in obliko; 

 o vseh transakcijah med njimi in njihovimi strankami; 

 o vseh transakcijah njihovih strank, ki so opravljene znotraj Republike Slovenije; 

 o vseh transakcijah, ki so jih njihove stranke opravile v države članice ali tretje države; 

 o vseh transakcijah, ki so bile opravljene iz držav članic ali tretjih držav njihovim strankam v Republiko 

Slovenijo; 

 druge razpoložljive podatke in dokumentacijo, ki jo vodijo na podlagi drugih predpisov in ki jih urad potrebuje 

za namene iz tega člena. 

(2) Urad v zahtevi navede, katere podatke zahteva, navede tudi pravno podlago za njihovo posredovanje, 

namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti podatki posredovani uradu. 

(3) Podatke, informacije, dokumentacijo in druge razpoložljive podatke iz prvega odstavka tega člena 

urad uporablja za namene izdelave operativnih in strateških analiz, ugotavljanja izpostavljenosti in izdelave ocene 

tveganja finančnega in nefinančnega sistema Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma ter za 

ugotavljanje pojavnih oblik in trendov pranja denarja in financiranja terorizma. 

(4) Zavezanci iz 4. člena tega zakona uradu posredujejo podatke, informacije, dokumentacijo in druge 

razpoložljive podatke iz prvega odstavka tega člena brezplačno v roku petnajstih dni po prejemu zahteve. 

(5) Brezplačno in v roku iz prejšnjega odstavka posredujejo uradu zahtevane podatke tudi nadzorniki iz 

139. člena tega zakona ter drugi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili. 

(6) Ne glede na rok iz četrtega in petega odstavka tega člena lahko urad zaradi obsežnosti dokumentacije 

ali drugih upravičenih razlogov subjektom iz četrtega in petega odstavka tega člena na njihovo obrazloženo pisno 

pobudo s pisnim obvestilom podaljša rok. 

(7) Urad rezultate opravljenih strateških analiz, ugotovljenih ocen tveganj, pojavnih oblik in trendov 

pranja denarja objavi na svoji spletni strani, lahko pa z rezultati seznani tudi Vlado v obliki posebnega ali rednega 

letnega poročila o delu urada. 

6.5 Druge naloge 

116. člen 

(predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji) 

(1) Urad predloži sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji na njihovo obrazloženo pisno zahtevo podatke 

iz svojih evidenc od 1. do 5. in od 9. do 12. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona, ki jih sodišče, državno 

tožilstvo ali policija potrebujejo: 

 pri raziskovanju okoliščin, pomembnih za odkrivanje, pregon ali sojenje kaznivih dejanj pranja denarja, 

predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj financiranja terorizma, v skladu z določili zakona, ki ureja 

kazenski postopek; 

 pri raziskovanju okoliščin, pomembnih za zavarovanje ali odvzem premoženjske koristi, v skladu z določili 

zakona, ki ureja kazenski postopek, ali zakona, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka urad sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji ne predloži 

podatkov iz evidence iz 4. in 5. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona, če tuja finančna obveščevalna enota 

za takšno predložitev ni podala soglasja. 

(3) Iz obrazložene pisne zahteve iz prvega odstavka tega člena mora biti razvidno, da v zvezi z osebami, 

transakcijami, sredstvi ali premoženjem nezakonitega izvora potekajo postopki odkrivanja, pregona ali preiskovanja 

kaznivih dejanj pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali postopki v zvezi z odvzemom 

premoženja nezakonitega izvora. 

(4) Urad lahko zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena zavrne, če oceni: 

 da obstajajo dejanski razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij otežila ali onemogočila delovanje 

in izvajanje nalog urada, ali 

 v izjemnih primerih, če bi bila predložitev podatkov očitno nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične ali pravne 

osebe ali nepomembna za namene, za katere je bila zahtevana. 
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(5) Sodišče, državno tožilstvo in policija morajo vsaj enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja 

tekočega leta za preteklo leto, urad obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejeli na podlagi prejetih podatkov iz tega člena in 

o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh podatkov. 

117. člen 

(predložitev podatkov Finančni upravi Republike Slovenije) 

(1) Urad predloži Finančni upravi Republike Slovenije podatke iz evidence iz 1. točke četrtega odstavka 

136. člena, ki se nanašajo na osebe in transakcije iz 68. člena tega zakona, ki jih Finančna uprava Republike Slovenije 

potrebuje za namene izvajanja naslednjih nalog iz njene pristojnosti: 

 finančni nadzor; 

 finančna preiskava; 

 nadzor nad prirejanjem iger na srečo; 

 nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje Evropske unije ali z območja le-te; 

 izvajanje nalog s področja carin na podlagi predpisov Evropske unije, ki urejajo medsebojno pravno pomoč med 

upravnimi organi držav članic. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko Finančna uprava Republike Slovenije zahteva le na podlagi 

obrazložene pisne zahteve, iz katere mora biti razvidno, da v zvezi z osebami ali transakcijami izvaja naloge iz 

prejšnjega odstavka v skladu s svojimi pristojnostmi. 

(3) Urad lahko zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena zavrne, če oceni: 

 da obstajajo dejanski razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij otežila ali onemogočila delovanje 

ali izvajanje nalog urada, ali 

 v izjemnih primerih, če bi bila predložitev podatkov očitno nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične ali pravne 

osebe ali nepomembna za namene, za katere je bila zahtevana. 

(4) Finančna uprava Republike Slovenije mora enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega 

leta za preteklo leto, urad obvestiti o svojih ugotovitvah, do katerih je prišla na podlagi prejetih podatkov iz tega člena, 

in drugih ukrepih, ki jih je sprejela na tej podlagi. 

118. člen 

(predložitev podatkov stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne 

ukrepe) 

(1) Urad predloži stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne 

ukrepe, podatke iz svojih evidenc iz 1. do 5. in 9. do 12. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona, ki jih ta 

skupina potrebuje pri izvajanju svojih pristojnosti v skladu s predpisi, ki urejajo omejevalne ukrepe. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka urad stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z 

zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe, ne predloži podatkov iz evidence iz 4. in 5. točke četrtega odstavka 136. člena 

tega zakona, če tuji pristojni organ za takšno predložitev ni podal soglasja. 

(3) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko stalna koordinacijska skupina zahteva le na podlagi obrazložene 

pisne zahteve, iz katere mora biti razvidno, da v zvezi z osebami ali transakcijami izvaja naloge iz prejšnjega odstavka 

v skladu s svojimi pristojnostmi. 

(4) Urad lahko zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena zavrne, če oceni: 

 da obstajajo dejanski razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij otežila ali onemogočila delovanje 

ali izvajanje nalog urada, ali 

 v izjemnih primerih, če bi bila predložitev podatkov očitno nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične ali pravne 

osebe ali nepomembna za namene, za katere je bila zahtevana. 

(5) Stalna koordinacijska skupina iz prvega odstavka tega člena mora enkrat na leto, najpozneje pa do 

konca januarja tekočega leta za preteklo leto, urad obvestiti o svojih ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi 

prejetih podatkov iz tega člena, in drugih ukrepih, ki jih je sprejel na tej podlagi. 

119. člen 

(poročanje Vladi) 

Urad najmanj enkrat na leto o svojem delu poroča Vladi. 

VII. POGLAVJE 

NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV IN NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL 

120. člen 

(Finančna uprava Republike Slovenije) 
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(1) Finančna uprava Republike Slovenije uradu najpozneje v treh dneh sporoči podatke iz četrtega 

odstavka 137. člena tega zakona o vsaki prijavi vnosa ali iznosa gotovine v vrednosti 10.000 eurov ali več pri vstopu 

v Evropsko unijo ali izstopu iz nje. 

(2) Finančna uprava Republike Slovenije podatke iz četrtega odstavka 137. člena tega zakona sporoči 

uradu tudi, če vnos ali iznos gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje iz prejšnjega odstavka ni bil 

prijavljen Finančni upravi Republike Slovenije. 

(3) Finančna uprava Republike Slovenije sporoči uradu podatke iz petega odstavka 137. člena tega 

zakona tudi pri vnosu oziroma iznosu ali poskusu vnosa oziroma iznosa gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali 

izstopu iz nje v znesku, ki je nižji od 10.000 eurov, če v zvezi z osebo, ki gotovino prenaša, načinom prenosa ali 

drugimi okoliščinami prenosa obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

121. člen 

(sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi) 

(1) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma 

morajo sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi uradu pošiljati podatke o kaznivih dejanjih pranja denarja in 

financiranja terorizma ter o prekrških po tem zakonu. 

(2) Pristojni državni organi morajo uradu tekoče pošiljati naslednje podatke, v kolikor z njimi 

razpolagajo: 

 datum vložitve kazenske ovadbe; 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma 

firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene osebe; 

 zakonsko označbo kaznivega dejanja ter kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja; 

 zakonsko označbo predhodnega kaznivega dejanja ter kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake 

predhodnega kaznivega dejanja. 

(3) Državna tožilstva in sodišča morajo uradu enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega 

leta za preteklo leto poslati naslednje podatke, v kolikor z njimi razpolagajo: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma 

firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene osebe oziroma obdolžene osebe ali osebe, ki 

je vložila zahtevo za sodno varstvo v okviru postopka o prekršku; 

 opravilno številko zadeve, fazo postopka in njihovo zadnjo odločitev v posamezni fazi; 

 zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška; 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma 

firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe, v zvezi s katero je bilo odrejeno začasno 

zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali začasni zaseg; 

 datum izdaje in čas trajanja odredbe o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali 

začasnem zasegu; 

 znesek sredstev ali vrednost premoženja, na katero se nanaša odredba o začasnem zavarovanju zahtevka za 

odvzem premoženjske koristi ali začasnem zasegu; 

 datum izdaje odredbe o odvzemu sredstev ali premoženja; 

 znesek odvzetih sredstev ali vrednost odvzetega premoženja. 

(4) Pristojni državni organi morajo enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta za 

preteklo leto, obvestiti urad o svojih ugotovitvah, do katerih so prišli na podlagi prejetih obvestil o sumljivih 

transakcijah iz 103. člena tega zakona ali informacij o drugih kaznivih dejanjih iz 104. člena tega zakona, in drugih 

ukrepih, ki so jih sprejeli na tej podlagi. 

VIII. POGLAVJE 

VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV, STATISTIČNI PODATKI TER UPRAVLJANJE EVIDENC 

8.1 Varstvo podatkov 

122. člen 

(prepoved razkritja) 

(1) Zavezanci in njihovi zaposleni, vključno s člani upravnih, nadzornih ali drugih poslovodnih organov, 

oziroma druge osebe, ki so jim kakor koli dostopni podatki o spodnjih dejstvih, stranki, tretji osebi ali drugemu 

nadzornemu organu iz točke b) do i) prvega odstavka 139. člena tega zakona, razen če ni v tem zakonu določeno 

drugače, ne smejo razkriti: 

 da je bil ali da bo podatek, informacija ali dokumentacija o stranki ali transakciji iz 69. člena tega zakona 

sporočen/-a uradu; 
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 da je urad zahteval predložitev podatkov iz 91., 92., 93. in 94. člena tega zakona; 

 da je urad na podlagi 96. člena tega zakona začasno ustavil transakcijo oziroma v zvezi s tem zavezancu dal 

navodila, razen v primeru, ko je razkritje v skladu s četrtim odstavkom 96. člena tega zakona; 

 da je urad na podlagi 98. člena tega zakona zahteval tekoče spremljanje poslovanja stranke; 

 da urad zoper stranko ali tretjo osebo opravlja ali bo opravljal operativno analizo iz 1. točke 90. člena tega 

zakona; 

 da je zoper stranko ali tretjo osebo uveden ali bi bil lahko uveden predkazenski ali kazenski postopek zaradi 

pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(2) Dejstva iz prejšnjega odstavka in obvestilo o sumljivih transakcijah oziroma informacija o drugih 

kaznivih dejanjih iz 101. in 102. člena tega zakona ter podatki iz 116., 117. in 118. člena tega zakona morajo biti 

označeni in obravnavani z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke. 

(3) O umiku oznake tajnosti iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik urada. 

(4) Prepoved razkritja dejstev iz prvega odstavka tega člena ne velja, če so podatki, informacije in 

dokumentacija, ki jih v skladu s tem zakonom pridobi in vodi zavezanec, potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih 

postopkih in če predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče. 

(5) Prepoved razkritja dejstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena ne velja, če podatke iz te točke 

zahteva nadzorni organ iz 139. člena tega zakona zaradi nadzora nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi 

podlagi sprejetih predpisov, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti. Obstoj dejstev iz 2. do 6. točke prvega odstavka 

tega člena nadzorni organi preverijo neposredno pri uradu. 

(6) Kadar poskušajo odvetniki, odvetniške družbe, notarji, revizijske družbe, samostojni revizorji in 

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, odvrniti stranko od 

nezakonite dejavnosti, to ne predstavlja razkritja v smislu prvega odstavka tega člena. 

123. člen 

(razkritje podatkov v okviru skupine) 

(1) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne velja, če gre za razkritje 

podatkov med kreditnimi institucijami in med finančnimi institucijami iz držav članic, ki so del iste skupine, in če so 

politike in postopki skupine enakovredni določbam tega zakona. 

(2) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena prav tako ne velja, če gre za 

razkritje podatkov med kreditnimi ali finančnimi institucijami iz držav članic in njihovimi podružnicami ali 

hčerinskimi družbami v večinski lasti, ki so ustanovljene v tretjih državah, če sta izpolnjena naslednja pogoja: 

 da podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti v tretjih državah izvajajo politike in postopke skupine, 

vključno s postopki izmenjave informacij znotraj skupine, ki so enakovredni določbam iz 71., 72. in 75. člena 

tega zakona, in 

 da so politike in postopki skupine enakovredni določbam iz tega zakona. 

(3) Zavezanec za namene izvajanja tega člena upravlja evidenco podatkov, za katere ne velja prepoved 

razkritja in ki so bili razkriti v okviru skupine, v kateri se obdelujejo naslednji podatki: 

- firma pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 

za katere se opravi transakcija, 

- osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega 

podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, opravi transakcijo, 

- osebno ime in datum rojstva fizične osebe, ki opravi transakcijo, 

- osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo, 

- datum in čas izvedbe transakcije in 

- znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija. 

(4) Zavezanec evidenco iz prejšnjega odstavka brez odlašanja posreduje uradu na njegovo zahtevo. 

(5) Pred iznosom osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena v tretje države zavezanec pridobi pisno 

zagotovilo prejemnika podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem poslovanju zagotavlja enako stopnjo 

varstva osebnih podatkov kot zavezanec ter da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

124. člen 

(razkritje podatkov v okviru mreže) 

(1) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka 122. člena tega zakona ne velja, če gre za 

razkritje podatkov med odvetniki, odvetniškimi družbami, notarji, revizijskimi družbami in samostojnimi revizorji, 

pravnimi in fizičnimi osebami, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev in storitev davčnega 
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svetovanja, in sicer pod pogojem, da opravljajo svojo poklicno dejavnost v isti pravni osebi ali mreži in imajo sedež 

v državah članicah. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporabi tudi v primeru, ko imajo osebe iz prejšnjega 

odstavka sedež v tretjih državah, pod pogojem, da se v tretjih državah izvajajo ukrepi odkrivanja in preprečevanja 

pranja denarja in financiranja terorizma, ki so enakovredni določbam iz tega zakona. 

(3) Zavezanec za namene izvajanja tega člena upravlja evidenco podatkov, za katere ne velja prepoved 

razkritja in ki so bili razkriti v okviru mreže, v kateri se obdelujejo naslednji podatki: 

- firma pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 

za katere se opravi transakcija,  

- osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega 

podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, opravi transakcijo, 

- osebno ime in datum rojstva fizične osebe, ki opravi transakcijo, 

- osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo, 

- datum in čas izvedbe transakcije in 

- znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija. 

(4) Zavezanec evidenco iz prejšnjega odstavka brez odlašanja posreduje uradu na njegovo zahtevo. 

(5) Pred iznosom osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena v tretje države zavezanec pridobi pisno 

zagotovilo prejemnika podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem poslovanju zagotavlja enako stopnjo 

varstva osebnih podatkov kot zavezanec ter da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. 

125. člen 

(razkritje podatkov v okviru istih kategorij) 

(1) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka 122. člena tega zakona ne velja, če gre za 

razkritje podatkov med osebami, ki so kreditne in finančne institucije, odvetniki, odvetniške družbe, notarji, revizijske 

družbe in samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih 

storitev ali storitev davčnega svetovanja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 transakcija se nanaša na dve ali več navedenih oseb, 

 transakcija se nanaša na isto stranko, 

 navedene osebe imajo sedež v državi članici ali tretji državi, ki izvaja ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma, enakovredne zahtevam iz tega zakona, 

 navedene osebe opravljajo istovrstno dejavnost ali pripadajo isti kategoriji poklicev in 

 zanje veljajo obveznosti glede varovanja poklicne in poslovne skrivnosti ter osebnih podatkov. 

(2) Zavezanec za namene izvajanja tega člena upravlja evidenco podatkov, za katere ne velja prepoved 

razkritja in ki so bili razkriti v okviru istih kategorij, v kateri se obdelujejo naslednji podatki: 

- firma pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 

za katere se opravi transakcija; 

- osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega 

podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, opravi transakcijo; 

- osebno ime in datum rojstva fizične osebe, ki opravi transakcijo; 

- osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo; 

- datum in čas izvedbe transakcije in 

- znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija. 

(3) Zavezanec evidenco iz prejšnjega odstavka brez odlašanja posreduje uradu na njegovo zahtevo. 

(4) Pred iznosom osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena v tretje države zavezanec pridobi 

pisno zagotovilo prejemnika podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem poslovanju zagotavlja enako stopnjo 

varstva osebnih podatkov kot zavezanec. 

126. člen 

(izjema od načela varovanja tajnosti) 

(1) Pri posredovanju podatkov, informacij in dokumentacije uradu po tem zakonu za zavezanca, državni 

organ ali drugega nosilca javnih pooblastil, sodišče, državno tožilstvo in njihove zaposlene ne velja obveznost 

varovanja tajnih podatkov, poslovne skrivnosti, poklicne tajnosti ter zaupnih bančnih podatkov. 

(2) Zavezanci in njihovi zaposleni ne odgovarjajo za škodo, povzročeno strankam ali tretjim osebam, če 

v skladu z določbami tega zakona: 

 uradu predložijo podatke, informacije in dokumentacijo o svojih strankah; 

 pridobivajo in obdelujejo podatke, informacije in dokumentacijo o strankah; 
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 uresničujejo odredbo urada o začasni ustavitvi transakcije ali navodilo, dano v zvezi s to odredbo; 

 uresničujejo zahtevo urada o tekočem spremljanju finančnega poslovanja stranke. 

(3) Zaposleni pri zavezancu ne morejo biti disciplinsko ali kazensko odgovorni za kršitve obveznosti 

varovanja tajnih podatkov, poslovne skrivnosti, poklicne tajnosti ter zaupnih bančnih podatkov, če: 

 podatke, informacije in dokumentacijo predložijo uradu v skladu z določbami tega zakona; 

 podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljene v skladu s tem zakonom, obdelujejo zaradi preverjanja strank 

in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

127. člen 

(uporaba pridobljenih podatkov) 

(1) Urad, državni organi in drugi nosilci javnih pooblastil, zavezanci in njihovi zaposleni smejo podatke, 

informacije in dokumentacijo, ki so jih pridobili po tem zakonu, uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom. 

(2) Organi iz 116., 117. in 118. člena tega zakona smejo podatke, ki so jih pridobili na podlagi navedenih 

členov, uporabiti izključno za namen, zaradi katerega so bili pridobljeni. 

(3) Obdelava podatkov, informacij in dokumentacije, ki so pridobljeni po tem zakonu, v kakršne koli 

druge namene, kot na primer v komercialne namene, je prepovedana. 

128. člen 

(obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov) 

Zavezanci, ki na podlagi določb tega zakona zbirajo osebne podatke neposredno od posameznika, ga o 

obdelavi osebnih podatkov pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali pred izvedbo transakcije iz prvega odstavka 17. 

in 18. člena tega zakona obvestijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

8.2 Hramba podatkov 

129. člen 

(rok hrambe podatkov pri zavezancu) 

(1) Zavezanci hranijo podatke, ki so jih pridobili na podlagi 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 

29., 30., 31., 43., 48., 49., 50., 54., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 68., 69., 96., 97. in 98. člena tega zakona, in pripadajočo 

dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in posamezne transakcije, deset let po prenehanju poslovnega razmerja, 

opravljeni transakciji, vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon ali pristopu k sefu, razen če drug zakon ne 

predvideva daljšega roka hrambe. 

(2) Pripadajoča dokumentacija iz prejšnjega odstavka obsega kopije, zapise ali originale naslednje 

dokumentacije: 

- uradnih dokumentov za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke, 

- dokumentacije o poslovnih razmerjih in računih, 

- dokumentacije o poslovni korespondenci, 

- zapisov in evidenc, potrebnih za prepoznavo in sledljivost domačih ali čezmejnih transakcij, 

- dokumentacije v zvezi z ugotavljanjem ozadja in namena neobičajnih transakcij in 

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je bila pridobljena ali je nastala pri pregledu stranke ali posamezni 

transakciji. 

(3) Zavezanci hranijo podatke in pripadajočo dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku 

pooblaščenca, strokovnem usposabljanju zaposlenih, izvajanju notranje kontrole in upravljanju s tveganji iz 13., 76., 

77. in 80. člena tega zakona štiri leta po imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opravljenem 

strokovnem usposabljanju ter izvedenih notranji kontroli in analizi vplivov, ki jih v zvezi s tveganjem pranja denarja 

ali financiranja terorizma predstavljajo spremembe poslovnih procesov zavezanca. 

(4) Po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov tega člena se osebni podatki izbrišejo, razen če ni z drugim 

zakonom določeno drugače. 

(5) V primeru prenehanja zavezanca mora organ, ki izvaja postopek prenehanja ali izvaja statusno 

spremembo zavezanca brez znanega naslednika, pred prenehanjem zavezanca obvestiti urad in poskrbeti za hrambo 

podatkov in pripadajoče dokumentacije v rokih, določenih s tem zakonom. 

130. člen 

(rok hrambe podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije) 

Finančna uprava Republike Slovenije hrani podatke iz evidenc iz četrtega in petega odstavka 137. člena 

tega zakona 12 let od dneva, ko jih je pridobila. Po tem roku se podatki in informacije uničijo. 

131. člen 

(rok hrambe podatkov pri Banki Slovenije) 
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Banka Slovenije hrani podatke iz evidence iz drugega odstavka 136. člena tega zakona deset let od dneva, 

ko fizična ali pravna oseba preneha biti osrednja kontaktna točka. Po tem roku se podatki uničijo. 

132. člen 

(rok hrambe podatkov v uradu) 

(1) Urad podatke in informacije iz evidenc, ki jih upravlja po tem zakonu, hrani 12 let od dneva, ko jih je 

pridobil, razen če drug zakon ne predvideva daljšega roka hrambe. Po tem roku se podatki in informacije uničijo. 

(2) O zbranih podatkih in informacijah urad ne sme obvestiti osebe, na katero se podatki in informacije 

nanašajo, ali tretje osebe. 

(3) Oseba, na katero se podatki in informacije nanašajo, ima pravico do vpogleda v osebne podatke 

oziroma do njihovega prepisa, izpisa ali kopije: 

- za evidence iz 1., 2., 3., 4., 5. in 12. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona po osmih letih od dneva, ko 

so bili podatki pridobljeni; 

- za evidence iz 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona po pravnomočnosti sodbe 

ali druge odločbe za kaznivo dejanje ali prekršek oziroma po zastaranju kazenskega pregona oziroma takoj po 

dokončni odločitvi pristojnega organa, da ne bo ukrepal zoper osebo, na katero se podatki in informacije 

nanašajo. 

8.3 Statistični podatki 

133. člen 

(zbiranje statističnih podatkov urada) 

Urad za namen priprave nacionalne ocene tveganja in preverjanja učinkovitosti sistema preprečevanja in 

odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma na letnem nivoju zbira statistične podatke o: 

- številu, velikosti in pomembnosti posameznih skupin zavezancev, 

- številu sporočenih sumljivih transakcij, ki so mu bile poslane v skladu s tem zakonom, 

- številu obvestil o sumljivih transakcijah, ki jih je urad posredoval pristojnim organom, 

- številu in deležu sumljivih transakcij, na podlagi katerih so bili uvedeni ukrepi iz pristojnosti policije, tožilstva 

ali sodišča, 

- številu prejetih, zavrnjenih in odgovorjenih zaprosil tujih finančnih obveščevalnih enot. 

134. člen 

(zbiranje statističnih podatkov drugih državnih organov) 

(1) Sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi za namen priprave nacionalne ocene tveganja in 

preverjanja učinkovitosti sistema preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma na letnem 

nivoju zbirajo statistične podatke o: 

 številu oseb, zoper katere poteka kriminalistična preiskava za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje 

financiranja terorizma, 

 številu oseb, zoper katere je vložena kazenska ovadba za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje 

financiranja terorizma, 

 številu oseb, zoper katere je uvedena preiskava, 

 številu oseb, obtoženih za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma, 

 številu oseb, obsojenih za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma, 

 vrsti predhodnega kaznivega dejanja za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma, 

če je podatek na voljo, 

 vrednosti zavarovanega, zaseženega ali odvzetega nezakonitega premoženja v eurih. 

(2) Sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi uradu enkrat na leto, najkasneje do konca januarja 

tekočega leta za preteklo leto, posredujejo podatke iz prejšnjega odstavka. 

135. člen 

(objava statističnih podatkov) 

Urad najmanj enkrat na leto objavi in pošlje Evropski komisiji statistične podatke v zvezi s pranjem 

denarja in financiranjem terorizma iz 133. in 134. člena tega zakona. 

8.4 Upravljanje evidenc 

136. člen 

(upravljanje evidenc) 

(1) Zavezanci upravljajo naslednje evidence podatkov: 

 evidence podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 17. in 18. člena tega zakona; 

 evidence sporočenih podatkov uradu iz 68. in 69. člena tega zakona. 
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(2) Banka Slovenije upravlja evidenco o kontaktnih točkah iz 73. člena tega zakona. 

(3) Finančna uprava republike Slovenije upravlja naslednje evidence podatkov: 

 evidenco o prijavljenih in neprijavljenih vnosih in iznosih gotovine v vrednosti 10.000 eurov ali več pri vstopu 

v Evropsko unijo ali izstopu iz nje iz prvega in drugega odstavka 120. člena tega zakona; 

 evidenco o vnosih oziroma iznosih ali poskusih vnosov oziroma iznosov gotovine pri vstopu v Evropsko unijo 

ali izstopu iz nje v znesku, ki je nižji od 10.000 eurov, če so podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja 

terorizma iz tretjega odstavka 120. člena tega zakona. 

(4) Urad upravlja naslednje evidence podatkov: 

 evidence podatkov o osebah in transakcijah iz 68. in 69. člena tega zakona; 

 evidenco o prejetih pobudah iz 99. in 100. člena tega zakona; 

 evidenco obvestil in informacij iz 101. in 102. člena tega zakona; 

 evidenco mednarodnih zaprosil iz 105. in 106. člena tega zakona; 

 evidenco o iznesenih osebnih podatkih iz države iz 105., 106., 107. in 108. člena tega zakona; 

 evidenco o dostopu do podatkov iz 116. člena tega zakona; 

 evidenco o dostopu do podatkov iz 117. člena tega zakona; 

 evidenco o dostopu do podatkov iz 118. člena tega zakona; 

 evidenco o kaznivih dejanjih iz 121. člena tega zakona; 

 evidenco o prekrških iz 121. člena tega zakona; 

 evidenco o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah in izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora iz 

152. člena tega zakona; 

 evidenco o sporočenih dejstvih iz 153. člena tega zakona. 

(5) Poslovni subjekti upravljajo evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih iz 35., 36. in 37. člena 

tega zakona. 

(6) Za namen izvajanja 87. člena tega zakona lahko urad brezplačno pridobiva, uporablja in obdeluje 

podatke, vključno z osebnimi podatki, iz zbirk podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi 

in organizacije, in sicer iz zbirk podatkov naslednjih upravljavcev: 

 Ministrstva za notranje zadeve: 

podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, stalno ali 

začasno prebivališče, država bivanja, naslov za vročanje, zakonski stan, oče, mati, zakonec, otrok, sprememba 

osebnega imena, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, datum smrti, podatke o izdanem dovoljenju za 

prebivanje tujca), 

podatke o gospodinjstvu iz evidence gospodinjstev (osebno ime in EMŠO oseb v skupnem gospodinjstvu, 

podatek o nosilcu gospodinjstva in razmerju do nosilca gospodinjstva); 

 Ministrstva za infrastrukturo: 

podatke o lastništvu vozila in o vozilu iz evidence registriranih motornih vozil in priklopnih vozil (datum prve 

registracije vozila, podatke o lastniku, podatke o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa ni lastnik vozila, 

podatke o vozilu); 

 Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: 

podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum 

prijave in odjave v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter podatke o zavarovalnem času), in uživalcih pravic 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

(o vrsti, višini, datumu izplačila in datumu upravičenosti do posamezne pravice); 

 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 

podatke o zavarovancih, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave 

in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje), ter podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje; 

 Finančna uprava Republike Slovenije: 

podatke o dohodkih, ki so navedeni v letni odmeri za dohodnino, 

podatke o odmeri davka na dodano vrednost iz mesečnih obračunov davka na dodano vrednost, 

podatke o odmeri davka od dohodkov pravnih oseb iz obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, 

podatke iz obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, 

podatke o odmeri davka na promet nepremičnin, 

podatke o vodenju postopkov davčnega nadzora, 

podatke o vodenju postopkov davčnih preiskav, 
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podatke o številkah TRR oseb v tujini, 

podatke iz davčnega registra (subjekt vpisa v sodni register, fizična osebe s stalnim prebivališčem ali začasnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetnik posameznik, druga pravna ali fizična oseba, ki 

opravlja dejavnost in je vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike 

Slovenije, pravna ali fizična oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in opravlja 

dejavnost na območju Republike Slovenije, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, 

neposredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna, druge osebe, vpisane v davčni register); 

 Geodetske uprave Republike Slovenije: 

podatke o vrednosti nepremičnin (posplošena tržna vrednost po predpisu, ki ureja množično vrednotenje 

nepremičnin iz registra nepremičnin), 

podatke o vrsti nepremičnine (dejanska raba parcele iz zemljiškega katastra, dejanska raba stavb in delov stavb 

iz katastra stavb), 

podatke o površini stanovanja; 

 Uprave Republike Slovenije za pomorstvo: 

podatke o lastništvu vodnih plovil posamezne osebe ter o vodnem plovilu; 

 okrajnih sodišč: 

podatke o lastništvu nepremičnin ter drugih stvarnih pravicah na nepremičninah posamezne osebe; 

 klirinško depotne družbe: 

računalniški izpis podatkov, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se 

nanašajo na posameznega imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev; 

 Slovenskega informacijskega sistema bonitet (SISBON): 

podatke o vrsti posla (osebni računi z odobrenim izrednim limitom, izredni limit, posojila, kreditne kartice, 

poroštva drugim, druge terjatve), datumu sklenitve posla, oznaki valute, znesku ob odobritvi, znesku anuitete 

ali obroka, vrsti anuitete ali obroka, odplačilni dobi v mesecih, podatke o moratoriju, podatke o poslovnih 

dogodkih, ki vplivajo na potek posla (odplačilo dolga, predčasno odplačilo, sprememba odplačilne dobe, 

sprememba obroka), podatke o poslovnih dogodkih, ki niso skladni s pogodbo (odpoved posla zaradi neplačila 

dolga, neplačan zapadli dolg, blokiranje, deblokiranje); 

 Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES): 

podatke o poslovnih subjektih, njihovih ustanoviteljih in zastopnikih vključno z vsemi spremembami (datum 

vpisa in izbrisa, matična številka, davčna številka, firma ali ime, sedež, osebno ime oziroma firma, sedež in 

naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka), 

podatke o vrednosti lastniških deležev (matična številka zasebnika ali pravne osebe, datum vpisa in izbrisa v 

Poslovni register Slovenije, pravnoorganizacijska oblika, davčna številka zasebnika ali pravne osebe, znesek 

osnovnega kapitala, lastniški delež osebe v gospodarski družbi ali zadrugi), 

podatek o višini dobička zasebnikov in pravnih oseb, 

podatek o številki transakcijskega računa, 

podatek o statusu računa (odprt, zaprt), 

datum zaprtja računa. 

(7) Urad dostopa do pisnih in grafičnih podatkov iz zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka z neposredno 

računalniško povezavo, če tehnične možnosti to omogočajo. 

(8) Za namen izvajanja drugega odstavka 87. člena tega zakona se evidence iz tretjega in četrtega 

odstavka tega člena lahko povezujejo med seboj in z evidencami iz šestega odstavka tega člena. 

(9) Za medsebojno povezovanje evidenc iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko uporablja 

davčno številko ali EMŠO, matično številko ter evidenčno oznako, določeno s strani urada. 

(10) Za povezovanje evidenc iz tretjega in četrtega odstavka tega člena z evidencami iz šestega odstavka 

tega člena se za osebne podatke uporablja davčna številka ali EMŠO ali matična številka poslovnega subjekta. 

137. člen 

(vsebina evidenc) 

(1) V evidencah o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah, ki jih upravljajo zavezanci, se za namen 

izvajanja 16. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka: 

pravne osebe, 

samostojnega podjetnika posameznika ali 
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posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo oziroma za 

katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta: 

fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, 

ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za 

katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; 

zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, 

pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 

dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, 

pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona sklene 

poslovno razmerje ali opravi transakcijo; 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva fizične osebe, ki vstopi v igralnico 

oziroma igralni salon, kateri je izplačan dobitek ali ki vplača stavo iz 3. točke prvega odstavka 17. člena tega 

zakona, ali fizične osebe, ki pristopi k sefu; 

 namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 

 datum sklenitve poslovnega razmerja oziroma datum in čas vstopa v igralnico oziroma igralni salon ali pristopa 

k sefu; 

 datum in čas izvedbe transakcije; 

 znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 

 namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki ji 

je transakcija namenjena, in država, v katero je izvršena transakcija; 

 način izvedbe transakcije; 

 podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež 

ter matična številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 

 podatki o transakciji, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali 

financiranja terorizma (znesek, valuta, vrsta sredstev in premoženja, vrednost sredstev in premoženja, datum ali 

obdobje opravljanja transakcij); 

 razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 

 za dejanske lastnike iz 35., 36., 37., 38., 39. in 40. člena tega zakona: 

bb) osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega 

deleža ali drug način nadzora; 

cc) v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je 

ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; 

 naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega 

prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana. 

(2) V evidencah o sporočenih podatkih uradu, ki jih upravljajo zavezanci, se za namen izvajanja 68. in 

69. člena tega zakona obdelujejo podatki iz prejšnjega odstavka. 

(3) V evidencah o kontaktnih točkah, ki jih upravlja Banka Slovenije, se za namen izvajanja 73. člena 

tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta fizične osebe, ki je imenovana 

kot osrednja kontaktna točka; 

 firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe, ki je imenovana kot osrednja kontaktna 

točka. 

(4) V evidencah o prijavljenih in neprijavljenih vnosih in iznosih gotovine v vrednosti 10.000 eurov ali 

več pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje, ki jih upravlja Finančna uprava Republike Slovenije, se za namen 

izvajanja prvega in drugega odstavka 120. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta fizične osebe, ki vnaša ali 

iznaša gotovino prek meje Evropske unije; 
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 firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO in državljanstvo fizične osebe, za katero 

se opravlja vnos ali iznos gotovine prek meje Evropske unije; 

 firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO in državljanstvo fizične osebe, ki je 

nameravani prejemnik gotovine; 

 znesek, valuta in vrsta gotovine, ki se vnaša ali iznaša prek meje Evropske unije; 

 izvor in namen uporabe gotovine, ki se vnaša ali iznaša prek meje Evropske unije; 

 kraj, datum in čas prehoda meje Evropske unije; 

 podatek o tem, ali je bil vnos ali iznos gotovine prijavljen Finančni upravi Republike Slovenije. 

(5) V evidencah, ki jih upravlja Finančna uprava Republike Slovenije o vnosih oziroma iznosih ali 

poskusih vnosov oziroma iznosov gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje v znesku, ki je nižji od 

10.000 eurov, če obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, se za namen izvajanja tretjega 

odstavka 120. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta fizične osebe, ki vnaša 

oziroma iznaša ali poskuša vnesti oziroma iznesti gotovino prek meje Evropske unije; 

 firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter državljanstvo fizične osebe, za katero 

se opravlja vnos ali iznos gotovine prek meje Evropske unije; 

 firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in 

začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter državljanstvo fizične osebe, ki je 

nameravani prejemnik gotovine; 

 znesek, valuta in vrsta gotovine, ki se vnaša ali iznaša prek meje Evropske unije; 

 izvor in namen uporabe gotovine, ki se vnaša ali iznaša prek meje Evropske unije; 

 kraj, datum in čas prehoda ali poskusa prehoda prek meje Evropske unije; 

 razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. 

(6) V evidencah o podatkih o osebah in transakcijah, prejetih na podlagi 68. in 69. člena tega zakona, ki 

jih upravlja urad, se za namen izvajanja 87. člena tega zakona obdelujejo podatki iz prvega odstavka tega člena. 

(7) V evidencah o prejetih pobudah iz 99. in 100. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen 

izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter 

številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka 

in davčna številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 

 podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, 

valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 

 razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ali razlogi za uvedbo postopka odvzema premoženja 

nezakonitega izvora. 

(8) V evidencah o obvestilih in informacijah iz 101. in 102. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za 

namen izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter 

številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka 

in davčna številka osebe, v zvezi s katero je urad poslal obvestilo ali informacijo; 

 podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje 

opravljanja transakcij); 

 podatki o predhodnem kaznivem dejanju; 

 podatki o organu, ki mu je bilo poslano obvestilo ali informacija. 

(9) V evidencah mednarodnih zaprosil iz 105. in 106. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen 

izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter 

številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka 

in davčna številka osebe, na katere se zaprosilo nanaša; 

 ime države in naziv zaprošenega organa oziroma organa, ki je izdal zaprosilo. 
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(10) V evidencah o iznesenih osebnih podatkih iz države iz 105., 106., 107. in 108. člena tega zakona, ki 

jih upravlja urad, se za namen izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter 

številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka 

in davčna številka osebe, katere podatki se iznašajo iz države; 

 ime države in naziv organa, h kateremu se podatki iznašajo. 

(11) V evidencah o kaznivih dejanjih iz 121. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen 

centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma obdelujejo naslednji 

podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma 

firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene osebe oziroma obdolžene osebe, ali osebe, v 

zvezi s katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi; 

 kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja; 

 faza postopka, v kateri je zadeva ter zakonska označba kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnega kaznivega 

dejanja in kaznivega dejanja financiranja terorizma; 

 znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja nezakonitega izvora in datum odvzema. 

(12) V evidencah o prekrških iz 121. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namene, ki jih 

opredeljuje zakon, ki ureja prekrške, ter za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja 

in financiranjem terorizma obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma 

firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe, zoper katero teče postopek o prekršku po tem 

zakonu pred prekrškovnim organom ali pred sodiščem; 

 kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake prekrška; 

 faza postopka, v kateri je zadeva, in zakonska označba prekrška; 

 znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja nezakonitega izvora in datum odvzema. 

(13) V evidencah, ki jih upravlja urad, o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in 

drugih ukrepih, ki jih v zvezi z zaznanimi kršitvami sprejmejo nadzorni organi iz 139. člena tega zakona, se za namen 

izvajanja 152. člena tega zakona obdelujejo: 

 podatki o zavezancu fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa datum in kraj rojstva ter 

naslov stalnega in začasnega prebivališča); 

 podatki o zavezancu pravni osebi (ime, sedež in matična številka); 

 kraj in čas opravljanja nadzora; 

 predmet nadzora; 

 ugotovitve; 

 podatki o odrejenih ukrepih nadzora; 

 podatki o kršitelju fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, datum in kraj rojstva, državljanstvo 

in naslov stalnega in začasnega prebivališča fizične osebe, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi zaposlitev 

ter dela in naloge, ki jih opravlja); 

 podatki o kršitelju pravni osebi (ime, sedež in matična številka); 

 opravilna številka in datum izdaje odločbe o prekršku; 

 datum pravnomočnosti odločbe o prekršku; 

 zakonska označba prekrška; 

 opis kršitve. 

(14) V evidencah o sporočenih dejstvih iz 153. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen 

izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, 

matična številka ter davčna številka osebe, v zvezi s katero obstajajo dejstva, ki so ali bi bila lahko povezana s 

pranjem denarja ali financiranjem terorizma; 

 podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo dejstva, ki so ali bi bila lahko povezana s pranjem denarja ali 

financiranjem terorizma (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 

 opis dejstev, ki so ali bi bila lahko povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. 

(15) V evidencah o predložitvi podatkov iz 116., 117. in 118. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se 

za namene izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 
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 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 

državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, 

matična številka ter davčna številka osebe, v zvezi s katero so sodišče, državno tožilstvo, policija, Finančna 

uprava Republike Slovenije ali organ, pristojen za uvedbo ali izvajanje omejevalnih ukrepov, dostopali do 

podatkov urada; 

 podatki o transakciji, v zvezi s katero so sodišče, državno tožilstvo, policija, Finančna uprava Republike 

Slovenije ali organ, pristojen za uvedbo ali izvajanje omejevalnih ukrepov, dostopali do podatkov urada (znesek, 

valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 

 opis okoliščin in razlogov za predložitev podatkov urada ter namena uporabe zahtevanih podatkov. 

(16) V evidencah o dejanskih lastnikih, ki jih upravljajo poslovni subjekti, se za namene izvajanja 35., 

36. in 37. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki: 

 osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža 

ali drug način nadzora; 

 v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je 

ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. 

(17) Ne glede na prejšnje odstavke evidence iz 136. člena tega zakona ne obsegajo podatka o matični 

številki ali davčni številki, kadar gre za nerezidenta in če matična številka ali davčna številka nerezidentu ni bila 

dodeljena. 

138. člen 

(evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije) 

(1) Zavezanec mora voditi ločeno evidenco o dostopu nadzornih organov iz 139. člena tega zakona do 

podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 122. člena tega zakona. 

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega naslednje podatke: 

 naziv nadzornega organa; 

 osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je v opravila pogled; 

 datum in ura vpogleda v podatke; 

 podatek, informacija in dokumentacija, do katere je dostopal nadzorni organ. 

(3) O vsakem dostopu nadzornih organov iz 139. člena tega zakona do podatkov iz prvega odstavka tega 

člena mora zavezanec najpozneje v treh delovnih dneh od vpogleda v te podatke pisno obvestiti urad. 

IX. POGLAVJE 

NADZOR 

9.1 Nadzorni organi 

139. člen 

(nadzorni organi in njihovo ukrepanje) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v 

okviru svojih pristojnosti: 

l) urad, 

m) Banka Slovenije, 

n) Agencija za trg vrednostnih papirjev, 

o) Agencija za zavarovalni nadzor, 

p) Finančna uprava Republike Slovenije, 

q) Tržni inšpektorat Republike Slovenije, 

r) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski inštitut za revizijo, 

s) Odvetniška zbornica Slovenije in 

t) Notarska zbornica Slovenije. 

(2) Če nadzorni organ iz prejšnjega odstavka pri opravljanju nadzornih nalog ugotovi kršitve iz 163., 

164., 165., 166., 167., 168., 169. in 170. člena tega zakona, ima pravico in dolžnost: 

 odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi; 

 izvesti postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške; 

 predlagati pristojnemu organu sprejetje ustreznih ukrepov; 

 odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom. 
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(3) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba nadzornega organa iz prvega 

odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in po predpisih, ki so sprejeti na njegovi 

podlagi. 

140. člen 

(nadzor in ocena tveganja) 

(1) Pri nadzoru nad zavezanci iz 4. člena tega zakona se uporabi pristop, ki temelji na tveganjih pranja 

denarja in financiranja terorizma. 

(2) Nadzorni organi iz prejšnjega člena pri načrtovanju pogostosti, obsega in intenzivnosti ter izvajanju 

nadzora upoštevajo: 

- podatke o ugotovljenih tveganjih za pranje denarja in financiranje terorizma iz nacionalne ocene tveganja, 

- podatke o specifičnih nacionalnih in mednarodnih tveganjih, povezanih s strankami, produkti in storitvami, 

- podatke o tveganju posameznih zavezancev in druge razpoložljive podatke in 

- pomembne dogodke ali spremembe v zvezi z upravljanjem in vodenjem zavezanca ter spremembo dejavnosti. 

(3) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor pri 

načrtovanju in izvajanju inšpekcijskega nadzora upoštevajo tudi smernice evropskih nadzornih organov. 

(4) Urad ostalim nadzornim organom iz prejšnjega člena predlaga izvedbo nadzora pri določenem 

zavezancu ali vrsti zavezancev glede na informacije in podatke, s katerimi razpolaga urad, ter glede na opravljene 

strateške in operativne analize. 

141. člen 

(splošne pristojnosti urada) 

(1) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 4. člena tega zakona. 

(2) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona z zbiranjem in preverjanjem podatkov, 

informacij in dokumentacije, ki jih pridobi na podlagi tega zakona. 

(3) Zavezanci uradu pisno posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem 

svojih nalog po tem zakonu ter druge podatke, ki jih urad potrebuje pri izvajanju nadzora, in sicer brez odlašanja, 

najpozneje pa v osmih dneh od prejema zahteve. 

(4) Urad lahko od državnih organov in nosilcev javnih pooblastil zahteva vse podatke, informacije in 

dokumentacijo, ki jo potrebuje pri izvajanju nadzora po tem zakonu in pri vodenju postopka o prekršku. 

9.2 Inšpekcijski nadzor urada 

142. člen 

(pristojnosti urada v inšpekcijskem nadzoru) 

(1) Poleg nadzora, ki ga izvajajo nadzorni organi v skladu s 140. in 141. členom tega zakona, inšpekcijsko 

nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma izvaja urad na kraju samem in zunaj njega. 

(2) Urad v okviru poročila iz 119. člena tega zakona Vladi poroča tudi o svojem delu s področja 

inšpekcijskega nadzorstva. 

143. člen 

(inšpektor za preprečevanje pranja denarja) 

Naloge inšpekcijskega nadzora urada opravljajo uradne osebe. Uradne osebe po tem zakonu so inšpektorji 

za preprečevanje pranja denarja. 

144. člen 

(uporaba zakona) 

Inšpektor za preprečevanje pranja denarja samostojno opravlja naloge nadzora po tem zakonu, vodi 

postopke ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku. 

145. člen 

(službena izkaznica) 

(1) Inšpektor pooblastilo za opravljanje inšpekcijskih nalog izkazuje s službeno izkaznico, ki jo izda 

minister, pristojen za finance. 

(2) Obliko izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za finance, če poseben zakon 

ne določa drugače. 

146. člen 

(pooblastila inšpektorja) 

(1) Poleg pooblastil, ki jih določa zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, ima inšpektor za preprečevanje 

pranja denarja pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni osebi pravico: 



 
 

322 
 

- vstopiti in pregledati prostore, zemljišča in prevozna sredstva (v nadaljnjem besedilu: prostori) na sedežu 

zavezancev in na drugem kraju, 

- pregledovati notranje akte, poslovne knjige, pogodbe, listine, poslovno korespondenco, evidence in druge 

podatke ter dokumentacijo, ki se nanašajo na poslovanje zavezanca in izvajanje ukrepov za odkrivanje in 

preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ne glede na nosilec, na katerem so zapisani ali shranjeni 

(v nadaljnjem besedilu: poslovne knjige in druga dokumentacija), 

- odvzeti ali pridobiti kopije, forenzične kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig in druge dokumentacije v kakršni 

koli obliki z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme zavezanca ali urada; če zaradi tehničnih 

razlogov ni mogoče narediti kopij z uporabo fotokopirnih sredstev in računalniške opreme zavezanca ali urada, 

lahko inšpektor odnese poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas, potreben, da se naredijo kopije; o tem 

naredi uradni zaznamek, 

- zapečatiti vse poslovne prostore ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas trajanja nadzora in v obsegu, 

potrebnem za njegovo izvedbo, 

- zaseči predmete ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za največ 20 delovnih dni, 

- zahtevati od katerega koli predstavnika ali predstavnice (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ali osebe, zaposlene 

pri zavezancu, ustno ali pisno pojasnilo dejstev ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet ali namen nadzora, 

ter o tem sestaviti zapisnik; če inšpektor zahteva pisno pojasnilo, določi rok, v katerem mora biti posredovano, 

- pregledati listine, s katerimi se lahko ugotovi istovetnost oseb, 

- opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom nadzora. 

(2) Zavezanec mora inšpektorju omogočiti dostop do prostorov ter do poslovnih knjig in druge 

dokumentacije ter ne sme kakorkoli ovirati opravljanja inšpekcijskega nadzora, razen če gre za uveljavljanje 

odvetniške zaupnosti. Na zahtevo inšpektorja mora zavezanec zagotoviti pogoje za delo v prostorih zavezanca. 

(3) Pri izvajanju pooblastil inšpektorja za preprečevanje pranja denarja iz prvega odstavka tega člena 

mora biti spoštovano načelo sorazmernosti. Inšpektor pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov v razmerju 

do zavezanca ne sme preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev ciljev tega zakona. Pri izbiri več možnih 

pooblastil in ukrepov inšpektor izbere tiste, ki so za zavezanca ugodnejši, če se s tem doseže namen zakona. V dvomu 

odloči v korist zavezanca. 

(4) Inšpektor za preprečevanje pranja denarja predhodno obvesti Odvetniško zbornico Slovenije o 

okvirnem terminu in lokaciji nameravanega opravljanja inšpekcijskega nadzora z namenom zagotovitve navzočnosti 

njihovega predstavnika pri inšpekcijskem nadzoru. 

(5) Odvetnik, pri katerem se opravlja inšpekcijski nadzor, in odvetniška družba, pri kateri se opravlja 

inšpekcijski nadzor, imata pravico zahtevati, da se inšpekcijski nadzor opravi v navzočnosti predstavnika Odvetniške 

zbornice Slovenije. Do njegovega prihoda se vsa dejanja v inšpekcijskem nadzoru prekinejo, vendar ne več kot za dve 

uri od trenutka, ko odvetnik ali odvetniška družba zahtevata njegovo navzočnost. Po preteku tega roka se nadzor 

nadaljuje brez njegove navzočnosti. 

(6) Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri odvetniku ali odvetniški družbi ima inšpektor za 

preprečevanje pranja denarja pravico izvajati pooblastila iz prvega odstavka tega člena, razen v kolikor bi z izvajanjem 

pooblastil posegel v odvetniško zaupnost. 

(7) Odvetnik, odvetniška družba oziroma predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, če je navzoč, imajo 

v inšpekcijskem postopku pravico ugovarjati vpogledu v podatke in listine oziroma njihovemu zasegu, da zavarujejo 

odvetniško zaupnost. V primeru ugovora se postopek nadaljuje s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja kazenski 

postopek. 

147. člen 

(oviranje nadzora) 

Če zavezanec ne dovoli vstopa v prostore ali ga ovira ali ne dovoli dostopa do poslovnih knjig ali druge 

dokumentacije ali ga ovira ali kako drugače ovira opravljanje inšpekcijskega nadzora ali če se to utemeljeno pričakuje, 

lahko inšpektor vstopi v prostore ali dostopa do poslovnih knjig ali druge dokumentacije proti volji zavezanca ob 

pomoči policije, razen če je zavezanec odvetnik ali odvetniška družba. Stroške vstopa ali dostopa in morebitno škodo 

krije zavezanec. 

148. člen 

(zapisnik) 

(1) O opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektor sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti podatke o: 

- začetku in zaključku oziroma trajanju inšpekcijskega pregleda, 

- zavezancu, 
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- ugotovljenem dejanskem stanju, 

- izjavah oseb, navzočih pri inšpekcijskem pregledu, 

- zasegu dokumentacije, 

- pooblaščeni uradni osebi, ki opravlja pregled, ter o drugih osebah, prisotnih pri pregledu. 

(2) Za potrebe vodenja postopka o prekrških zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke v skladu 

z zakonom, ki ureja prekrške, zlasti pa: 

- podatke o kršitelju: osebno ime, enotna matična številko občana oziroma datum in kraj rojstva, državljanstvo, 

prebivališče oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe, zaposlitev odgovorne osebe, 

- kraj in čas storitve prekrška, 

- pravno opredelitev prekrška. 

149. člen 

(odločba) 

(1) Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor pristojnost z odločbo zavezancu odrediti, da z 

dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov in drugih 

predpisov iz svoje pristojnosti. 

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v 15 dneh od njene vročitve. Pritožba ne 

zadrži izvršitve odločbe. 

(3) Zavezanec mora inšpektorju poročati o izvršitvi odločbe v osmih dneh po poteku posameznega roka 

za njeno izvršitev. 

150. člen 

(pritožbeni organ) 

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka prejšnjega člena odloča ministrstvo, pristojno za finance. 

9.3 Pristojnosti drugih nadzornih organov 

151. člen 

(drugi nadzorni organi) 

(1) Banka Slovenije v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad 

izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 1., 2., 3., 15., 16. in 20.d) točke prvega odstavka 4. člena tega zakona 

in drugih osebah. 

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, 

opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke 

prvega odstavka 4. člena tega zakona in drugih osebah. Pri zavezancih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena 

tega zakona opravlja nadzor samo v delu, ki se nanaša na storitve in dejavnost investicijskega bančništva zavezanca 

in za katerega se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov. Nadzor lahko opravlja samostojno 

ali v sodelovanju z Banko Slovenije. 

(3) Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja 

nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 11., 12., 13., 14., 20.i) in 20.j) točke prvega odstavka 

4. člena tega zakona in drugih osebah. 

(4) Finančna uprava Republike Slovenije v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, 

opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 18. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona 

in drugih osebah. 

(5) Finančna uprava Republike Slovenije v skladu s svojimi pooblastili opravlja nadzor nad izvajanjem 

prepovedi sprejemanja plačil za blago in opravljene storitve v gotovini, ki presega vrednost 5.000 eurov, pri pravnih 

in fizičnih osebah iz 67. člena tega zakona. 

(6) Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, 

opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 19., 20.a), 20.b), 20.h), 20.n) in 20.r) točke 

prvega odstavka 4. člena tega zakona in drugih osebah. 

(7) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski inštitut za revizijo v skladu s pooblastili, 

določenimi po tem in drugih zakonih, opravljata nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 17. točke 

prvega odstavka 4. člena tega zakona in drugih osebah. 

(8) Odvetniška zbornica v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad 

izvajanjem določb tega zakona pri odvetnikih in odvetniških družbah ter drugih osebah. 

(9) Notarska zbornica v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad 

izvajanjem določb tega zakona pri notarjih in drugih osebah. 
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(10) Nadzorni organi iz tega člena morajo drugemu nadzornemu organu na njegovo zahtevo predložiti 

vse potrebne informacije, ki jih potrebuje za opravljanje nadzornih nalog. 

9.4 Sporočanje podatkov v zvezi z nadzorom 

152. člen 

(sporočanje kršitev in ukrepov) 

(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona brez odlašanja pisno obvestijo urad o opravljenih nadzorih, 

ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora ter drugih pomembnih ugotovitvah. 

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz trinajstega odstavka 137. člena tega 

zakona. 

(3) Nadzorni organ, ki je zaznal kršitev, o svojih ugotovitvah oziroma nepravilnostih obvešča še druge 

nadzorne organe, če so pomembne za njihovo delo. 

(4) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma 

morajo nadzorni organi poslati uradu tudi izvod odločbe, izdane v postopku o prekršku, ter odločbe ali odredbe, s 

katero so odrejeni drugi ukrepi. 

153. člen 

(sporočanje dejstev) 

(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona, ki pri izvajanju nadzora po tem zakonu ali pri izvajanju 

dejavnosti ali poslov, ki jih opravljajo v skladu s pristojnostmi, določenimi v drugih zakonih, ugotovijo ali odkrijejo 

dejstva, ki so ali bi bila lahko povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, o tem brez odlašanja pisno 

obvestijo urad. 

(2) Na podlagi sporočenih dejstev iz prejšnjega odstavka lahko urad, če tako presodi, začne z zbiranjem 

in analiziranjem podatkov, informacij in dokumentacije, in sicer v skladu s svojimi pooblastili, določenimi v tem 

zakonu. 

9.5 Izdajanje priporočil in smernic 

154. člen 

(izdajanje priporočil in smernic) 

Da bi zagotovili enotno izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov pri 

zavezancih, nadzorni organi iz 139. člena tega zakona samostojno ali v sodelovanju z drugimi nadzornimi organi 

izdajo priporočila ali smernice v zvezi z izvajanjem posameznih določb tega zakona pri zavezancih iz 4. člena tega 

zakona. 

155. člen 

(nacionalno sodelovanje) 

(1) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo pri izvajanju svojih nalog in 

pooblastil pri opravljanju nadzora ter si prizadevajo za učinkovitost ukrepov in nadzora v boju proti pranju denarja in 

financiranju terorizma. 

(2) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona si v največji možni meri prizadevajo za 

poenotenje nadzorniških praks in v tem okviru tudi za primerljivost metodološkega pristopa pri izvajanju ukrepov in 

nadzora. 

9.6 Sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic, tretjih držav in evropskimi nadzornimi organi  

156. člen 

(sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic) 

(1) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo z organi držav članic, ki so pristojni 

za nadzor na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, glede nadzora nad zavezanci, ki 

poslujejo zlasti prek podružnic in hčerinskih družb v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, v katerih nimajo 

sedeža. 

(2) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo s pristojnimi nadzornimi organi 

drugih držav članic – zlasti z izmenjavo vseh informacij, s katerimi bi se lahko olajšal nadzor nad zavezanci. 

157. člen 

(sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav) 

(1) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo z organi tretjih držav, ki so pristojni 

za nadzor na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, glede nadzora nad zavezanci, ki 

poslujejo zlasti prek podružnic in hčerinskih družb v Republiki Sloveniji in tretjih državah, v katerih nimajo sedeža. 

(2) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo s pristojnimi nadzornimi organi 

tretjih držav – zlasti z izmenjavo vseh informacij, s katerimi bi se lahko olajšal nadzor nad zavezanci. 
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(3) Sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav je možno, če so v teh tretjih državah 

uveljavljeni ustrezni standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so enakovredni določbam 

tega zakona, mednarodnih standardov ali drugim predpisom. 

158. člen 

(sodelovanje z evropskimi nadzornimi organi) 

Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor evropskim 

nadzornim organom zagotovijo vse informacije, ki so potrebne za omogočanje opravljanja njihovih nalog v zvezi s 

preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. 

9.7 Sistem obveščanja o kršitvah 

159. člen 

(interni sistem obveščanja o kršitvah) 

(1) Zavezanec vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, ki zaposlenim in osebam v primerljivem položaju 

omogoča, da prek neodvisnih in anonimnih poročevalskih linij interno prijavijo kršitve določb tega zakona.  

(2) Sistem iz prejšnjega odstavka mora vključevati jasno opredeljene postopke za sprejem in obravnavo 

prijav, ki so sorazmerni z naravo in velikostjo zavezanca. 

(3) Kadar je identiteta prijavitelja kljub določbi prvega odstavka tega člena zavezancu razkrita, mora 

zavezanec zagotoviti, da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo o kršitvah, obravnavajo kot zaupni v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zavezanec teh podatkov ne sme razkriti brez soglasja prijavitelja, razen 

ko je razkritje identitete prijavitelja nujno za izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka. 

160. člen 

(sistem obveščanja nadzornih organov o kršitvah) 

(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona vzpostavijo učinkovit in zanesljiv sistem obveščanja, ki 

omogoča zaposlenim in osebam v primerljivem položaju pri zavezancih, da jim posredujejo prijave o možnih ali 

dejanskih kršitvah določb tega zakona. 

(2) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona v zvezi s sistemom obveščanja iz prejšnjega odstavka 

zagotovijo: 

 enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav kršitev, 

 interne postopke za sprejem in obravnavo prijav, 

 ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale prijavo zoper zavezanca, in oseb, ki so domnevno 

odgovorne za kršitev, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

(3) Podatkov iz 3. točke prejšnjega odstavka ni dovoljeno razkriti brez soglasja prijavitelja in 

domnevnega kršitelja, razen ko je razkritje njune identitete v skladu z zakonom nujna za izvedbo predkazenskega ali 

kazenskega postopka. Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona ne smejo zavezancu, zoper katerega je prijava 

podana, ali tretjim osebam razkriti podatkov o prijavitelju ali domnevnemu kršitelju. Nadzorni organi iz 139. člena 

tega zakona si morajo prizadevati, da se pri ugotavljanju in obravnavi kršitev, ki so predmet prijave, prepreči razkritje 

identitete prijavitelja in domnevnega kršitelja. 

9.8 Razkritja v zvezi z nadzorom 

161. člen 

(razkritje informacij o izrečenih ukrepih) 

(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki 

pomenijo kršitev tega zakona, javno objavijo informacije v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrškov, ki 

so jih izrekli zaradi kršitev tega zakona. 

(2) Informacije iz prejšnjega odstavka obsegajo naslednje podatke: 

 o kršitelju in zavezancu za izvedbo ukrepa: 

naziv in sedež pravne osebe ali 

osebno ime fizične osebe; 

 o kršitvi ali naravi odrejenega ukrepa: 

opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona oziroma narekujejo izvedbo odrejenega ukrepa, 

naravo ugotovljenih kršitev oziroma vrsto pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil odrejen ukrep; 

 izrek odločbe, s katero je postopek pravnomočno končan; 

 o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa. 

(3) Ko postane odločba, s katero je ugotovljena kršitev, odrejen ukrep ali izrečen prekršek, pravnomočna 

in je kršitelj ali zavezanec za izvedbo ukrepa z njo seznanjen, se informacije iz prejšnjega odstavka javno objavijo na 

spletnih straneh nadzornih organov iz 139. člena tega zakona in so na spletni strani dostopne pet let po objavi. Namen 
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javne objave informacij iz prejšnjega odstavka je v preprečevanju kršitev zakonskih določb in s tem večje pravne 

varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij in integritete poslovnega okolja, ter obveščanju zainteresirane javnosti o 

delovanju poslovnih subjektov, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu, na področju predpisov o 

preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. 

(4) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor informacije 

iz drugega odstavka tega člena posredujejo pristojnim evropskim nadzornim organom. 

162. člen 

(razkritje identitete kršitelja) 

(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek prejšnjega člena lahko nadzorni organi iz 139. člena tega zakona 

odločijo, da se informacije o identiteti kršitelja in zavezanca za izvedbo ukrepa ne objavijo, če: 

 je ukrep nadzora ali sankcija izrečena zaradi lažjih kršitev iz 165. člena tega zakona ali 

 bi objava informacij o identiteti kršitelja oziroma zavezanca za izvedbo ukrepa lahko škodovala izvedbi 

predkazenskega ali kazenskega postopka. 

(2) Če nadzorni organi iz 139. člena tega zakona ob izdaji odločbe ocenijo, da so v zvezi z objavo 

identitete kršitelja podani razlogi iz prejšnjega odstavka, hkrati z izdajo odločbe, s katero izrečejo ukrepe nadzora, 

odločijo tudi, da se: 

identiteta kršitelja ne objavi ali 

se objava identitete kršitelja začasno zadrži in se navedejo roki za zadržanje objave, če bodo razlogi za zadržanje 

objave v tem obdobju predvidoma prenehali obstajati. 

X. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

163. člen 

(najtežje kršitve) 

(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba: 

 če ne izdela ocene tveganja oziroma ne določi ocene tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega 

razmerja, transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti in upošteva dejavnike geografskega tveganja ali 

če ne opravi ustrezne ocene o vplivu sprememb poslovnih procesov na izpostavljenost tveganju (drugi in šesti 

odstavek 13. člena tega zakona); 

 če ne izvaja ukrepov poglobljenega pregleda stranke, kljub oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, 

produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo povečano tveganje (drugi 

odstavek 14. člena tega zakona); 

 če ne vzpostavi učinkovitih politike, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj (prvi 

odstavek 15. člena tega zakona); 

 če ne opravi pregleda stranke (prvi odstavek 17. člena, prvi odstavek 18. člena in četrti odstavek 22. člena tega 

zakona); 

 če s stranko sklene poslovno razmerje, ne da bi pred tem izvedla predpisane ukrepe (prvi odstavek 19. člena tega 

zakona); 

 če opravi transakcijo, ne da bi pred tem izvedla predpisane ukrepe (20. člen tega zakona); 

 če urada še pred trženjem produkta (tretji odstavek 22. člena tega zakona) ne obvesti o nameravani delni opustitvi 

pregleda stranke ter obvestilu ne priloži dokumentacije o izpolnjevanju pogojev in ocene tveganja iz prvega 

odstavka 22. člena tega zakona; 

 če ne ugotovi in ne preveri istovetnosti stranke, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, zakonitega zastopnika pravne osebe, 

pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 

dejavnost, pooblaščenca pravne osebe, pravne osebe, zastopnika druge osebe civilnega prava ter dejanskega 

lastnika oziroma ne pridobi predpisanih podatkov ali jih ne pridobi na predpisani način ali ne pridobi overjenega 

pisnega pooblastila ali pisnega pooblastila za zastopanje (23., 24., 25., 28., 29., 35., 36., 37. in 43. člen tega 

zakona); 

 če ugotovi in preveri istovetnost stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije na nedovoljeni način (peti 

odstavek 26. člena tega zakona); 

 če ugotovi in preveri istovetnost stranke z uporabo videoelektronske identifikacije, čeprav za to niso izpolnjeni 

pogoji (27. člen tega zakona); 
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 če ne ugotovi in ne preveri istovetnosti stranke ob vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon koncesionarja, 

ki prireja igre na srečo, ali ob vsakokratnem pristopu stranke k sefu oziroma ne pridobi predpisanih podatkov ali 

jih ne pridobi na predpisani način (30. člen tega zakona); 

 če v nasprotju z določbami tega zakona ugotovi in preveri istovetnost bank in drugih podobnih kreditnih 

institucij, ki imajo sedež v visoko tvegani tretji državi iz petega odstavka 50. člena tega zakona (tretji odstavek 

31. člena tega zakona); 

 če ne hrani podatkov in dokumentacije, pridobljene v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika, v skladu z 

določili tega zakona (tretji odstavek 34. člena tega zakona); 

 če ne pridobi podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov 

po tem zakonu oziroma ne pridobi vseh zahtevanih podatkov (48. člen tega zakona); 

 če je zavezanec sklenil poslovno razmerje v nasprotju z določbami tega zakona (peti odstavek 54. člena tega 

zakona); 

 če opravi poenostavljeni pregled stranke kljub temu, da v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega zakona ne 

oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko 

območje predstavljajo neznatno tveganje (prvi odstavek 57. člena tega zakona); 

 če v okviru poenostavljenega pregleda stranke ne pridobi predpisanih podatkov o stranki, poslovnem razmerju 

ali transakciji ali jih ne pridobi na predpisani način (58. člen tega zakona); 

 če pri sklepanju kontokorentnega razmerja z banko ali drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji 

državi, ne izvede predpisanih ukrepov ali dodatno ne pridobi podatkov, informacij in dokumentacije v skladu s 

prvim odstavkom 60. člena tega zakona ali jih ne pridobi na predpisani način (prvi in tretji odstavek 60. člena 

tega zakona); 

 če sklene ali nadaljuje kontokorentno razmerje z banko ali drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v 

tretji državi, v nasprotju z določbami tega zakona (peti odstavek 60. člena tega zakona); 

 če pri sklepanju poslovnega razmerja ali opravljanju transakcije za stranko, ki je politično izpostavljena oseba, 

ne pridobi podatkov o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma 

transakcije, ali jih ne pridobi na predpisani način (1. točka šestega odstavka 61. člena tega zakona); 

 če ne vzpostavi in izvaja ukrepov glede politično izpostavljenih oseb pri poslih življenjskega zavarovanja in 

življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov (62. člen tega zakona); 

 če ne izvaja ukrepov v okviru poglobljenega pregleda strank v primeru, ko so stranke iz visoko tveganih tretjih 

držav (63. člen tega zakona); 

 če strankam odpira, izdaja ali zanje vodi anonimne račune, hranilne knjižice na geslo ali prinesitelja oziroma 

vodi zanje druge produkte, ki bi posredno ali neposredno omogočali prikrivanje identitete stranke (64. člen tega 

zakona); 

 če sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcijo iz 17. in 18. člena tega zakona, kljub temu da stranka izkazuje 

lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega prava na podlagi delnic na prinosnika, katerih sledljivost 

ni omogočena prek centralne klirinško-depotne družbe ali podobnega registra (65. člen tega zakona); 

 če sklepa oziroma nadaljuje korespondenčne ali kontokorentne odnose z banko, ki posluje ali bi lahko poslovala 

kot navidezna banka, ali z drugo podobno kreditno institucijo, za katero je znano, da dovoljuje uporabo svojih 

računov navideznim bankam (64. člen tega zakona); 

 če od stranke ali tretje osebe pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve sprejme plačilo 

v gotovini, ki presega vrednost 5.000 eurov oziroma sprejme plačilo v več med seboj povezanih transakcijah, ki 

skupaj presegajo vrednost 5.000 eurov (prvi in drugi odstavek 67. člena tega zakona); 

 če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči predpisanih podatkov, kadar v zvezi s transakcijo ali 

nameravano transakcijo oziroma stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma 

(69. člen tega zakona); 

 če uradu v predpisanem roku ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in dokumentacije, kadar so v zvezi z 

neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma 

(91. člen tega zakona); 

 če ne upošteva odredbe urada o začasni ustavitvi transakcije ali v zvezi s tem danih navodil urada (96. člen ter 

prvi in tretji odstavek 110. člena tega zakona); 

 če ne upošteva pisne odredbe urada o tekočem spremljanju finančnega poslovanja določene stranke (prvi, drugi 

in tretji odstavek 98. člena tega zakona); 

 če stranki ali tretji osebi razkrije dejstva iz prvega odstavka 122. člena tega zakona; 
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 če ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga je odredila pooblaščena uradna oseba 

(1. točka drugega odstavka 139. člena tega zakona); 

 če uradu v predpisanem roku in na predpisani način ne predložijo podatkov, informacij in dokumentacije v zvezi 

z opravljanjem njihovih nalog po tem zakonu ter drugih podatkov, ki jih urad potrebuje pri izvajanju nadzora 

(tretji odstavek 141. člena tega zakona); 

 če inšpektorju za preprečevanje pranja denarja ne omogoči dostopa do prostorov ter do poslovnih knjig in druge 

dokumentacije ali kako drugače ovira inšpektorja pri izvajanju pooblastil (drugi odstavek 146. člena tega 

zakona). 

(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 

oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 

storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Če je narava storjenega prekrška iz 1. do 22. točke prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi 

višine povzročene škode oziroma višine protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi storilčevega naklepa 

oziroma njegovega namena koristoljubnosti, zaradi ponavljanja ali sistematičnosti storitve prekrška, se pravna oseba 

kaznuje z globo v višini do: 

 1.000.000 eurov, ali 

 dvakratnega zneska premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo, kadar je to korist mogoče določiti, če ta znesek 

presega znesek iz prejšnje točke. 

(5) Če je narava storjenega prekrška iz 1. do 22. točke prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi 

višine povzročene škode oziroma višine protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi storilčevega naklepa 

oziroma njegovega namena koristoljubnosti, zaradi ponavljanja ali sistematičnosti storitve prekrška, se samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo v višini do: 

 500.000 eurov, ali 

 dvakratnega zneska premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo, kadar je to korist mogoče določiti, če ta znesek 

presega znesek iz prejšnje točke. 

(6) Odgovorna oseba pravne osebe iz četrtega odstavka tega člena ter odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz petega odstavka tega 

člena se kaznuje z globo v višini do 250.000 eurov. 

(7) Pravna oseba iz četrtega odstavka tega člena, ki je kreditna ali finančna institucija, se kaznuje z globo 

v višini do: 

 5.000.000 eurov, ali 

 deset odstotkov skupnega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu, če ta znesek presega znesek iz prejšnje 

točke. 

(8) Kadar je pravna oseba iz prejšnjega odstavka oseba, kreditna ali finančna institucija, ki obvladuje eno 

ali več odvisnih družb ali ki je odvisna družba, se za podatek o skupnem letnem prometu v predhodnem poslovnem 

letu upošteva letno konsolidirano poročilo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

(9) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, iz petega 

odstavka tega člena, ki je kreditna ali finančna institucija, se kaznuje z globo v višini do: 

 2.500.000 eurov, ali 

 deset odstotkov skupnega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu, če ta znesek presega znesek iz prejšnje 

točke. 

(10) Odgovorna oseba pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena ter odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz devetega odstavka 

tega člena se kaznuje z globo v višini do 500.000 eurov. 

(11) Zoper pravno osebo iz četrtega in sedmega odstavka tega člena ter zoper samostojnega podjetnika 

posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz petega in devetega odstavka tega člena se poleg 

izreka globe odredi tudi trajen ali začasen umik dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kadar pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje 

takšno dovoljenje. 

(12) Odredbo o trajnem ali začasnem umiku dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka 

izda organ, ki je takšno dovoljenje izdal, v postopku, ki ga uvede organ sam ali na predlog urada. 
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(13) Zoper odgovorno osebo iz šestega in desetega odstavka tega člena se poleg izreka globe odredi tudi 

začasna prepoved izvrševanja vodstvenih nalog. 

(14) Odredbo o začasni prepovedi izvrševanja vodstvenih nalog iz prejšnjega odstavka izda organ, ki je 

izvrševanje vodstvenih nalog dovolil, v postopku, ki ga uvede organ sam ali na predlog urada. 

164. člen 

(težje kršitve) 

(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba: 

 če ne opravi pregleda stranke v predpisanem obsegu (prvi odstavek 16. člena tega zakona); 

 če postopkov izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 16. člena tega zakona ne opredeli v svojih notranjih aktih 

(peti odstavek 16. člena tega zakona); 

 če od stranke, zakonitega zastopnika, pooblaščenca ali zastopnika drugih oseb civilnega prava ne zahteva pisne 

izjave (tretji odstavek 23. člena, četrti odstavek 24. člena, četrti odstavek 25. člena, peti odstavek 28. člena in 

peti odstavek 29. člena tega zakona); 

 če poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu (prvi odstavek 49. člena tega zakona), ne spremlja 

skrbno; 

 če pri preverjanju in posodabljanju podatkov ne pridobi predpisanih podatkov (drugi in tretji odstavek 49. člena 

tega zakona); 

 če je tretji osebi zaupala opravljanje pregleda stranke, vendar predhodno ni preverila, ali ta tretja oseba izpolnjuje 

vse pogoje, ki so predpisani v tem zakonu (drugi odstavek 51. člena tega zakona); 

 če je pregled stranke, v okviru katerega je tretja oseba ugotovila in preverila istovetnost stranke brez njene 

navzočnosti (tretji odstavek 51. člena tega zakona), sprejela kot ustrezen; 

 če je izvedbo pregleda stranke zaupala tretji osebi, ki je navidezna banka ali druga podobna kreditna institucija, 

ki ne opravlja ali ne sme opravljati svoje dejavnosti v državi, v kateri je registrirana (šesti odstavek 52. člena 

tega zakona); 

 če je izvedbo pregleda stranke zaupala tretji osebi, pri čemer je stranka tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne 

sme opravljati trgovske, proizvodne ali druge dejavnosti v državi, v kateri je registrirana (53. člen tega zakona); 

 če zavezanec postopka ugotavljanja politično izpostavljenih oseb ne določi v svojem notranjem aktu (prvi 

odstavek 61. člena tega zakona); 

 če po sklenitvi poslovnega razmerja s stranko, ki je politično izpostavljena oseba, transakcij in drugih poslovnih 

dejavnosti, ki jih pri organizaciji izvaja ta oseba (3. točka šestega odstavka 61. člena tega zakona), ne spremlja s 

posebno skrbnostjo; 

 če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči predpisanih podatkov o transakciji, ki poteka v gotovini in 

presega vrednost 15.000 eurov (prvi odstavek 68. člena tega zakona); 

 če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči predpisanih podatkov o transakciji, ki presega vrednost 15.000 

eurov in je opravljena na račune iz drugega odstavka 68. člena tega zakona (drugi odstavek 68. člena tega 

zakona); 

 če ne zagotovi izvajanja politik in postopkov skupine, katere del je, ki se nanašajo na ukrepe odkrivanja in 

preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (prvi odstavek 71. člena tega zakona); 

 če ne zagotovi izvajanja ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določenih 

v tem zakonu, pri svojih podružnicah in hčerinskih družbah v njeni večinski lasti, ki imajo sedež v tretji državi 

(prvi odstavek 75. člena tega zakona); 

 če ne imenuje pooblaščenca in enega ali več njegovih namestnikov za opravljanje posameznih nalog odkrivanja 

in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določenih v tem zakonu in predpisih, sprejetih na 

njegovi podlagi (76. člen tega zakona); 

 če pooblaščencu ne zagotovi ustreznih pooblastil, pogojev in podpore za opravljanje njegovih del in nalog 

(79. člen tega zakona); 

 če ne sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za 

sum pranja denarja ali financiranja terorizma, oziroma ga ne sestavi na predpisani način oziroma v predpisanem 

roku (85. člen tega zakona); 

 če ne hrani podatkov in dokumentacije pet let po prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji, vstopu 

stranke v igralnico oziroma igralni salon ali pristopu k sefu (prvi odstavek 129. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 

oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 

storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

165. člen 

(lažje kršitve) 

(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba: 

 če pri preverjanju istovetnosti stranke predhodno ne preveri narave registra, iz katerega bo pridobila podatke o 

stranki (šesti odstavek 28. člena tega zakona); 

 če ne zagotovi, da sta obseg oziroma pogostost izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 49. člena tega zakona 

prilagojena tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma, ki mu je zavezanec izpostavljen pri opravljanju 

posameznega posla oziroma pri poslovanju s posamezno stranko (četrti odstavek 49. člena tega zakona); 

 če ne obvesti pristojnih nadzornih organov iz 139. člena tega zakona in ne sprejme ustreznih ukrepov za odpravo 

tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (četrti odstavek 75. člena tega zakona); 

 če ne zagotovi, da delo pooblaščenca in njegovega namestnika opravlja oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje 

(prvi in drugi odstavek 77. člena tega zakona); 

 če uradu v predpisanem roku ne sporoči podatkov o osebnem imenu in nazivu delovnega mesta pooblaščenca in 

namestnika pooblaščenca ter vsako spremembo teh podatkov (peti odstavek 79. člena tega zakona); 

 če ne skrbi za redno strokovno usposabljanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja 

pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu (drugi odstavek 80. člena tega zakona); 

 če ne pripravi programa letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja za preprečevanje in odkrivanje 

pranja denarja in financiranja terorizma v predpisanem roku (četrti odstavek 80. člena tega zakona); 

 če ne zagotovi redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma po tem zakonu (81. člen tega zakona); 

 če pri ugotavljanju razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter drugih okoliščin v zvezi s tem 

ne uporablja seznama indikatorjev iz prvega odstavka 85. člena tega zakona (tretji odstavek 85. člena tega 

zakona); 

 če ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, strokovnem 

usposabljanju zaposlenih, izvajanju notranje kontrole in upravljanju s tveganji iz 13., 76., 77. in 80. člena tega 

zakona štiri leta po imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opravljenem strokovnem 

usposabljanju ter izvedeni notranji kontroli in analizi vplivov, ki jih v zvezi s tveganjem pranja denarja ali 

financiranja terorizma predstavljajo spremembe poslovnih procesov zavezanca (tretji odstavek 129. člena tega 

zakona); 

 če ne vodi ločene evidence o dostopu nadzornih organov iz 139. člena tega zakona do podatkov, informacij in 

dokumentacije iz prvega odstavka 122. člena tega zakona oziroma je ta evidenca pomanjkljiva (prvi in drugi 

odstavek 138. člena tega zakona); 

 če ob dostopu nadzornih organov iz 139. člena tega zakona do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega 

odstavka 122. člena tega zakona o tem dogodku ne obvesti urada v predpisanem roku in na predpisan način (tretji 

odstavek 138. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 

oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 

storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

166. člen 

(kršitve izdajateljev sredstev elektronske identifikacije) 

(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje izdajatelj sredstev elektronske 

identifikacije, če zavezancu na njegovo zahtevo ne predloži podatkov o načinu, s katerim je ugotovil in preveril 

istovetnost stranke, ki je imetnik sredstva elektronske identifikacije (četrti odstavek 26. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja sredstev elektronske 

identifikacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

167. člen 

(kršitve poslovnih subjektov v zvezi s podatki o dejanskem lastniku) 

(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba: 
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 če ne ugotovi ali če ugotovi napačne podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih, ne vzpostavi in upravlja 

natančne evidence podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če je ne posodablja ob vsaki spremembi podatkov 

ali če podatkov o svojih dejanskih lastnikih ne hrani pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika 

(prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 41. člena tega zakona); 

 če ne posreduje brez odlašanja podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če posreduje napačne podatke na zahtevo 

zavezancev ali organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišč in nadzornih organov iz 139. člena tega 

zakona (42. člen tega zakona); 

 če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe ali če vpiše napačne podatke 

v roku osmih dni od njegovega vpisa v Poslovni register Slovenije ali od njegovega vpisa v davčni register, če 

ni vpisan v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka spremembe podatkov (tretji 

odstavek 44. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 

iz prejšnjega odstavka. 

168. člen 

(kršitve zaposlenih pri zavezancu) 

(1) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje zaposleni pri zavezancu, ki sklepa 

kontokorentno razmerje iz prvega odstavka 60. člena tega zakona in vodi postopek poglobljenega pregleda stranke, 

če pred sklenitvijo tega razmerja ne pridobi pisne odobritve nadrejene odgovorne osebe pri zavezancu, ki zaseda 

položaj višjega vodstva pri zavezancu (drugi odstavek 60. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje zaposleni pri zavezancu, ki vodi postopek 

sklepanja poslovnega razmerja s stranko, ki je politično izpostavljena oseba, če pred sklenitvijo tega razmerja ne 

pridobi pisne odobritve nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda položaj višjega vodstva pri zavezancu (2. točka šestega 

odstavka 61. člena tega zakona). 

169. člen 

(posebne kršitve revizijske družbe, samostojnega revizorja ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo 

računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja) 

(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje revizijska družba, če opravi 

poenostavljeni pregled stranke kljub temu, da v zvezi s stranko ali okoliščinami revidiranja obstajajo razlogi za sum 

pranja denarja ali financiranja terorizma (šesti odstavek 57. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni revizor, če opravi poenostavljeni 

pregled stranke kljub temu, da v zvezi s stranko ali okoliščinami revidiranja obstajajo razlogi za sum pranja denarja 

ali financiranja terorizma (šesti odstavek 57. člena tega zakona). 

(3) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje revizijska družba oziroma pravna oseba, 

ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči 

podatkov, da je stranka pri njej iskala nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma (peti odstavek 69. člena tega 

zakona). 

(4) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni revizor oziroma posameznik, ki 

kot dejavnost samostojno opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, če uradu v zakonsko 

določenem roku ne sporoči podatkov, da je stranka pri njem iskala nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma 

(peti odstavek 69. člena tega zakona). 

(5) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 

oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 

storijo prekršek iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 

170. člen 

(kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev) 

(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetniška družba, če uradu v 

predpisanem roku ne sporoči, da je stranka pri njej iskala nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma (drugi 

odstavek 83. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetnik ali notar, če uradu v predpisanem 

roku ne sporoči, da je stranka pri njem iskala nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma (drugi odstavek 

83. člena tega zakona). 

(3) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetniška družba, če uradu v 

predpisanem roku ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in dokumentacije, kadar so v zvezi z neko transakcijo, 
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osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (prvi, drugi in tretji 

odstavek 92. člena tega zakona). 

(4) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetnik ali notar, če uradu v predpisanem 

roku ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in dokumentacije, kadar so v zvezi z neko transakcijo, osebo, 

premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (prvi, drugi in tretji odstavek 

92. člena tega zakona). 

(5) Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba odvetniške družbe, odvetnika ali notarja, 

če stori prekršek iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 

171. člen 

(izrekanje globe v hitrem prekrškovnem postopku) 

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje 

predpisane globe, določene s tem zakonom. 

172. člen 

(uporaba določb o prekrških) 

Do sprememb določb o višinah in razponih glob, ki jih določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in 

razponi glob, ki so določeni v 163. členu tega zakona, uporabljajo ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške. 

XI. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

173. člen 

(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada sprejme uredbo iz prvega odstavka 5. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po 

seznanitvi s poročilom o oceni tveganja, ki jo izvede Finančna uprava Republike Slovenije v sodelovanju z uradom. 

(2) Do sprejema uredbe iz prejšnjega odstavka se za zavezance iz 18. točke prvega odstavka 4. člena tega 

zakona štejejo zavezanci, ki so določeni v 12., 13. in 14. točki prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja 

denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14). 

(3) Vlada sprejme uredbo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po 

seznanitvi s poročilom o ugotovitvah nacionalne ocene tveganja, ki bo izvedena po določbah tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za finance, sprejme pravilnike iz: 

- prvega odstavka 26. člena tega zakona, 

- petega odstavka 27. člena tega zakona, 

- petega odstavka 30. člena tega zakona, 

- tretjega odstavka 57. člena tega zakona, 

- tretjega odstavka 59. člena tega zakona, 

- šestega odstavka 68. člena tega zakona, 

- 70. člena tega zakona, 

- 82. člena tega zakona in 

- drugega odstavka 145. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

(5) Minister, pristojen za gospodarstvo, sprejme v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, pravilnik 

iz osmega odstavka 45. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

174. člen 

(izdaja smernic) 

Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona izdajo smernice iz 

154. člena tega zakona. 

175. člen 

(izvedba ocene tveganja) 

Zavezanci v šestih mesecih od izdaje smernic iz prejšnjega člena izdelajo oceno tveganja v skladu s 

13. členom tega zakona za posamezne skupine ali vrste strank, poslovna razmerja, transakcije, produkte, storitve ali 

distribucijske poti ob upoštevanju dejavnikov geografskega tveganja glede na možne zlorabe za pranje denarja ali 

financiranje terorizma. 

176. člen 

(ugotavljanje in vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov) 

(1) Poslovni subjekti v enem letu od uveljavitve tega zakona ugotovijo podatke o svojem dejanskem 

lastniku ali lastnikih v skladu s 41. členom tega zakona. 



 
 

333 
 

(2) Poslovni subjekti v 14 mesecih od uveljavitve tega zakona vpišejo v register dejanskih lastnikov 

podatke o dejanskih lastnikih v skladu s 44. členom tega zakona. 

177. člen 

(ugotavljanje dejanskih lastnikov) 

Zavezanci v dveh letih od uveljavitve tega zakona v skladu z določbami tega zakona za obstoječe stranke 

ugotovijo njihovega dejanskega lastnika. 

178. člen 

(ugotavljanje politično izpostavljenih oseb) 

(1) Zavezanci v dveh letih od uveljavitve tega zakona ugotovijo, ali so obstoječe stranke, njeni zakoniti 

zastopniki, pooblaščenci ali dejanski lastniki politično izpostavljene osebe iz 61. člena tega zakona. 

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka se uporabi za tiste stranke, njene zakonite zastopnike, pooblaščence 

ali dejanske lastnike, za katere pred uveljavitvijo tega zakona ni obstajala obveznost ugotavljanja, ali so politično 

izpostavljene osebe. 

179. člen 

(uskladitev pri anonimnih produktih) 

Ne glede na določbo 64. člena tega zakona zavezanec pri anonimnih produktih, obstoječih na dan 

uveljavitve tega zakona, pri katerih ni mogoče ugotoviti imetnika, opravi pregled stranke oziroma drugega uporabnika 

produkta v skladu s 16. členom tega zakona ob prvi transakciji, ki jo stranka ali drug uporabnik opravi na podlagi 

takega produkta. 

180. člen 

(razveljavitev predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi: 

 Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav (Uradni list RS, št. 10/08, 102/11 in 84/12); 

 Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega 

digitalnega potrdila stranke (Uradni list RS, št. 10/08); 

 Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri 

organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih (Uradni list RS, št. 10/08); 

 Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih 

transakcijah (Uradni list RS, št. 10/08); 

 Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe (Uradni list 

RS, št. 10/08); 

 Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali 

financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 10/08); 

 Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08); 

 Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list 

RS, št. 90/11). 

(3) Podzakonski predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje novih predpisov, če niso v 

nasprotju s tem zakonom. 

181. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami obsega: 

- Uredbo o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št. 22/02 z 

dne 13. 3. 2002), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 

12. 2002), 

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami (Uradni list RS, št. 8/07 z dne 29. 1. 2007), 

- Uredbo o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 48/07 z dne 1. 

6. 2007), 
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- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami (Uradni list RS, št. 102/12 z dne 21. 12. 2012).  

 

11.8. Priloga 8: Uredba o postopanju upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami 

U R E D B A  

o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami 

(se delno preneha uporabljati) 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 4) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta uredba določa postopek upravljanja: 

s predmeti, ki so bili zaseženi v kazenskem postopku ali v zvezi z njim in izročeni sodišču v hrambo ali je sodišče 

odredilo njihovo hrambo, 

s predmeti ali premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma 

premoženja v vrednosti premoženjske koristi in 

s predmeti ali premoženjem, ki so bili dani kot varščina. 

Predmeti in premoženje iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: predmeti) se pri sodišču vodijo v 

seznamu zaseženih predmetov (Szp) po določbah Sodnega reda. 

2. člen 

Predmete hrani sodišče, če ta uredba za posamezne vrste predmetov ne določa drugače. 

Predmete, ki imajo status neskupnostnega blaga, sodišče oziroma drug pristojni državni organ takoj 

prijavi in predloži v hrambo najbližjemu carinskemu uradu. Stroške hrambe in upravljanja pri carinskem uradu plača 

organ, ki je blago predložil v hrambo. 

3. člen 

Sodišče lahko odredi hrambo in upravljanje s predmeti pri izvršiteljih, ki so imenovani po zakonu o 

izvršbi in zavarovanju in so vpisani v register pooblaščenih izvršiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje 

(v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvršitelji). 

O vpisu v register pooblaščenih izvršiteljev odloča minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem 

besedilu: minister) po predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev in predsednika okrožnega sodišča, za območje 

katerega se podeli pooblastilo. 

Za območje vsakega okrožnega sodišča se določi najmanj eden, za območje Okrožnega sodišča v 

Ljubljani pa najmanj dva pooblaščena izvršitelja. 

Pooblaščeni izvršitelj lahko hrani in upravlja s predmeti po odredbi vseh sodišč v Republiki Sloveniji. 

Minister določi s pravilnikom pogoje, ki jih mora pooblaščeni izvršitelj izpolnjevati za zagotavljanje 

ustreznosti tehničnega in fizičnega varovanja predmetov (video nadzor, alarmni sistemi, posebna prevozna sredstva, 

zavarovanje odgovornosti, drugi ukrepi) ter druge pogoje za pridobitev pooblastila za hrambo in upravljanje s predmeti 

in postopek za vpis v register iz prvega odstavka tega člena. 

3.a člen 

Sodišče lahko odredi hrambo in upravljanje predmetov tudi pri gospodarski družbi ali samostojnemu 

podjetniku posamezniku, ki je bil po pravilih iz III.a poglavja te uredbe izbran, da po dogovorjeni ceni izvaja hrambo 

predmetov (v nadaljnjem besedilu: zunanji izvajalec). 

4. člen 

Stroški hrambe se izplačajo najprej iz sredstev sodišča, ki odredi hrambo, če ta uredba ne določa drugače. 

Tarifo za plačilo na podlagi te uredbe opravljenega dela in stroškov pooblaščenega izvršitelja določi 

minister s pravilnikom iz petega odstavka 3. člena te uredbe. 

5. člen 

Upravljanje, hrambo, prodajo in uničenje nadzorujejo komisije za zasežene predmete, imenovane po 

določbah te uredbe (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

Komisijo za območje vsakega okrožnega sodišča imenuje minister. Predsednik komisije in njegov 

namestnik se imenujeta izmed sodnikov na predlog predsednika pristojnega okrožnega sodišča, en član in njegov 

namestnik iz vrst pooblaščenih delavcev ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na predlog ministra, pristojnega 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200748&stevilka=2606
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za notranje zadeve, en član in njegov namestnik pa iz vrst državnih tožilcev na predlog generalnega državnega tožilca 

Republike Slovenije. 

Upravljanje, hrambo, prodajo in uničenje predmetov iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena te uredbe 

nadzoruje komisija, imenovana za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

II. HRAMBA, PRODAJA IN UNIČENJE PREDMETOV 

6. člen 

Sodišče, državni organ, pooblaščeni izvršitelj oziroma zunanji izvajalec, ki prevzame predmete, jih brez 

odlašanja pregleda in o prevzemu sestavi zapisnik, v katerem potrdi prejem predmetov. 

Zapisnik vsebuje podatke predvsem o: 

12. statusu blaga (če gre za predmete, ki imajo status neskupnostnega blaga); 

13. organu, ki izroči predmete, kazenski zadevi in odredbi o hrambi; 

14. vrsti in posebnih lastnostih ter označbi predmetov in količini; 

15. natančen opis stanja predmetov; 

16. načinu ugotovitve istovetnosti in stanja predmetov ob prevzemu (fotografija, posnetek, strokovni opis, cenitev); 

17. druge podatke, pomembne za izvajanje hrambe, za upravljanje, vzdrževanje ali zavarovanje predmetov. 

Zapisnik se lahko izdela na vnaprej pripravljenem obrazcu. 

Sodišče lahko državnemu organu, pooblaščenemu izvršitelju ali zunanjemu izvajalcu ob prevzemu 

predmetov ali kadarkoli v času hrambe na njegov predlog ali po uradni dolžnosti odredi posamezna dejanja ali 

posreduje navodila za ravnanje s predmeti. 

7. člen 

Predmete mora sodišče, državni organ, pooblaščeni izvršitelj oziroma zunanji izvajalec hraniti in varovati 

kot dober gospodar. 

Za ravnanje s premičninami se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, o 

skladiščni pogodbi. 

Orožje, strelivo in eksplozivna sredstva ter prepovedane droge hrani ministrstvo, pristojno za notranje 

zadeve, policija ali ministrstvo, pristojno za obrambo, v primerno varovanih prostorih. Upravljanje, hramba, prodaja 

in uničenje prepovedanih drog se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje, hrambo, prodajo in uničenje 

zaseženih in odvzetih prepovedanih drog. 

Do 5 kosov vojaškega orožja oziroma opreme ter do 1.000 kosov vojaškega streliva, ki je bilo zaseženo 

pri posameznem kaznivem dejanju, hrani ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v primerno varovanih prostorih. 

Večje količine vojaškega orožja, streliva in opreme oziroma večje kose vojaškega orožja in opreme hrani ministrstvo, 

pristojno za obrambo. 

Motorna in druga vozila, ki se vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic, lahko sodišče na predlog 

organa, ki je izvedel ali predlagal zaseg vozil, odredi v hrambo pri pristojnem državnem organu, ki je naveden v 

predlogu. Organ, ki je izvedel ali predlagal zaseg vozil, pred posredovanjem predloga sodišču pri pristojnem državnem 

organu preveri prostorske in kadrovske zmožnosti za izvajanje hrambe, lahko pa se o hrambi dogovori tudi za daljše 

časovno obdobje. 

Pristojni državni organi, ki izvajajo hrambo vozil po prejšnjem odstavku, so Carinska uprava Republike 

Slovenije, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, ministrstvo, pristojno za javno upravo, in ministrstvo, 

pristojno za obrambo. 

Pristojno sodišče lahko opravi nadzor hrambe iz tretjega do šestega odstavka tega člena. 

8. člen 

Predmete, katerih tržna vrednost se s potekom časa zmanjšuje, ali je nadaljnja hramba povezana z 

nesorazmernimi stroški, je potrebno prodati takoj, ko se glede na predvideno trajanje postopka in pričakovano ceno 

pri prodaji ugotovi, da stroški glede na vrednost ne upravičujejo nadaljnje hrambe. 

Pri upravljanju z nepremičninami je potrebno zagotoviti varstvo pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki 

jih imajo tretje osebe, redno vzdrževanje in zavarovanje njihove vrednosti. 

Pri upravljanju s terjatvami, vrednostnimi papirji, drugimi premoženjskimi oziroma materialnimi 

pravicami in poslovnimi deleži je potrebno zagotoviti varnost in donosnost, v skladu s tržnimi razmerami. 

Pri upravljanju z denarjem je potrebno zagotoviti obrestovanje in likvidnost po standardih skrbnega 

finančnega poslovanja. 

9. člen 
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Predmete je potrebno vrniti lastniku takoj, ko prenehajo razlogi za zaseg oziroma hrambo, določeni v 

zakonu. Če gre za neskupnostno blago, mora lastnik pred prevzemom blaga urediti njegov status in izkazati plačane 

uvozne dajatve. 

Če v primeru iz prejšnjega odstavka predmetov ni možno oziroma ni dopustno vrniti lastniku, sodišče 

oziroma pooblaščeni izvršitelj po predhodni odredbi sodišča predmete proda, prejeta kupnina pa se do končne 

odločitve sodišča hrani po določbah te uredbe o hrambi denarnih sredstev. 

Če prodaja ni možna ali če stroški prodaje presegajo vrednost predmetov oziroma višino pričakovanega 

izkupička od prodaje, sodišče odredi uničenje predmetov, lahko pa odredi, da se podarijo v javno korist po določbah 

te uredbe. 

Odredba o prodaji, uničenju ali podaritvi se izda na predlog državnega organa, pooblaščenega izvršitelja 

ali zunanjega izvajalca, ki izvršuje hrambo, ali po uradni dolžnosti. 

Pred izdajo odredbe iz prejšnjega odstavka pridobi sodišče mnenje lastnika predmetov. 

10. člen 

Če se po odredbi sodišča predmeti vrnejo lastniku, se ob prevzemu sestavi zapisnik, v katerem se 

navedejo vrsta, količina in opis stanja predmetov, ki jih oseba prevzema. 

Če se predmeti v postopku odvzamejo ali hramba preneha iz kakšnega drugega razloga, se ravna po 

odredbi sodišča. 

11. člen 

Prodaja predmetov se opravi po določbah predpisov, ki veljajo za sodni izvršilni postopek. Prodajo 

nadzoruje komisija. 

Pred prodajo neskupnostnega blaga je treba od carinskega urada iz drugega odstavka 2. člena te uredbe 

pridobiti obračun uvoznih dajatev. 

Orožje se proda po določbah zakona, ki ureja promet z orožjem. Prodajo nadzoruje komisija iz tretjega 

odstavka 5. člena te uredbe. 

12. člen 

Pristojna komisija pri prodaji: 

18. preveri, če seznam predmetov za prodajo ustreza podatkom iz zapisnika iz 6. člena te uredbe in če je bila izdana 

odredba o prodaji pristojnega sodišča; 

19. potrdi oceno vrednosti predmetov, ki je podlaga za določitev prodajne cene; 

20. preveri, ali je bil urejen status neskupnostnega blaga tako, da so bile uvozne dajatve obračunane; 

21. potrdi pogoje za prodajo in način prodaje; 

22. pregleda in potrdi zapisnik o prodaji. 

13. člen 

Predmete, ki po posebnih predpisih niso v prostem prometu, ali se ne morejo prodati, ali bi bila prodaja 

povezana z nesorazmernimi stroški, lahko pristojna komisija, v skladu s predpisi o javnih financah podari državnim 

organom in organizacijam, zavodom, ustanovam ali človekoljubnim organizacijam, če ti izkažejo, da predmete 

potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti. 

Predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, kulturne, umetniške ali znanstvene vrednosti lahko 

pristojna komisija podari po določbah prejšnjega odstavka, le po poprejšnjem mnenju ministrstva, pristojnega za 

finance in ministrstva, pristojnega za kulturo. 

14. člen 

Uničenje predmetov opravi sodišče ali pooblaščeni izvršitelj pod nadzorom komisije. 

Uničenje predmetov iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena te uredbe opravijo pooblaščeni delavci 

ministrstva, pristojnega za hrambo, pod nadzorom komisije iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe. 

Uničenje predmetov iz prejšnjega odstavka se opravi na način, ki ga določi komisija iz tretjega odstavka 

5. člena te uredbe na predlog strokovnjakov ministrstva, pristojnega za hrambo, glede na posebnosti predmetov 

uničenja. 

O uničenju se sestavi zapisnik, ki ga potrdi pristojna komisija. 

Zaradi varnosti oseb in premoženja se lahko najdena ali zasežena eksplozivna sredstva in naprave uničijo 

takoj. O tem se pisno obvesti sodišče oziroma organ, ki vodi postopek. 

15. člen 
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Če ta uredba ne določa drugače, stroške upravljanja in hrambe predmetov za čas do izročitve pristojnemu 

državnemu tožilstvu oziroma sodišču plača ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, stroške upravljanja in hrambe 

za čas po izročitvi predmetov in stroške uničenja izročenih predmetov pa pristojno državno tožilstvo oziroma sodišče, 

ki so mu predmeti bili izročeni, iz proračunskih sredstev. 

Glede plačila stroškov iz prejšnjega odstavka se šteje, da so predmeti izročeni pristojnemu državnemu 

tožilstvu oziroma sodišču tudi, če so ob predložitvi kazenske ovadbe ostali v hrambi in upravljanju pri policiji oziroma 

ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. V takih primerih mora državno tožilstvo oziroma sodišče pisno sporočiti 

policijski enoti, ki je podala ovadbo, oziroma organu, ki je izvedel zaseg predmetov, vsako spremembo v postopku, 

ki vpliva na obračun stroškov. 

Če zakon določa, da so stroški zasega, hrambe in uničenja predmetov stroški postopka, se izterjajo od 

tistih, ki so jih po zakonu dolžni poravnati. 

Predmeti se državnemu tožilstvu oziroma sodišču izročijo s smiselno uporabo določb 6. člena te uredbe. 

Zapisnik o prevzemu lahko nadomesti pisno potrdilo o izročitvi predmetov, v katerem se navedejo bistveni podatki iz 

drugega odstavka 6. člena te uredbe in ga podpišeta pooblaščeni osebi organov, med katerima se opravi izročitev. 

15.a člen 

Za hrambo in upravljanje predmetov iz petega in šestega odstavka 7. člena te uredbe se državnemu organu 

stroškov ne plačuje vnaprej in bremenijo državni organ, ki predmete hrani. Če zakon določa, da so stroški zasega, 

hrambe in uničenja predmetov stroški postopka, se stroški izterjajo od tistih, ki so jih po zakonu dolžni poravnati.  

Državni organ, ki hrani predmete, mora sodišču predložiti obračun stroškov, da se vpišejo v seznam in 

seznam priloži spisu. 

III. UPRAVLJANJE Z GOTOVINSKIMI IN NEGOTOVINSKIMI SODNIMI POLOGI IN DENARNIMI 

SREDSTVI 

Splošne določbe 

16. člen 

Določbe uredbe o upravljanju z gotovinskimi in negotovinskimi sredstvi se ne uporabljajo za euro in 

devizna sredstva, ki so zasežena ali odvzeta kot individualno določen predmet (species). 

17. člen 

V odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu gotovinskih denarnih sredstev v domači valuti ali v tujih 

valutah ameriški dolar, švicarski frank oziroma angleški funt, odredi sodnik, da se zasežena ali odvzeta denarna 

sredstva nakažejo na podračun Republike Slovenije za sodne depozite pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 

(v nadaljnjem besedilu: UJP), katerega imetnik je sodišče, ki je odredbo izdalo. Številke posameznih podračunov 

Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP so vključene v seznam iz 17.a člena te uredbe. 

V odredbi o začasnem zasegu ali odvzemu gotovinskih denarnih sredstev v tujih konvertibilnih valutah, 

razen v tujih valutah iz prejšnjega odstavka, odredi sodnik, da se zasežena ali odvzeta denarna sredstva nakažejo na 

posebni namenski transakcijski račun Republike Slovenije za sodne depozite pri Banki Slovenije, katerega imetnik je 

ministrstvo, pristojno za finance. Številka posebnega namenskega transakcijskega računa Republike Slovenije za 

sodne depozite je vključena v seznam iz 17.a člena te uredbe. 

Če se začasno zasežena ali odvzeta denarna sredstva v domači ali tuji konvertibilni valuti nahajajo na 

transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, sodišče hkrati z odredbo o začasnem zasegu ali odvzemu 

denarnih sredstev naloži izvajalcu plačilnega prometa, da zasežena ali odvzeta denarna sredstva nakaže na ustrezen 

podračun ali račun Republike Slovenije za sodne depozite v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena in da o 

izvršenem prenosu nemudoma obvesti pristojno sodišče, v primeru prenosa denarnih sredstev v tujih valutah, ki niso 

navedene v prvem odstavku tega člena, pa tudi ministrstvo, pristojno za finance. 
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Odredbo iz drugega odstavka tega člena ter odredbo iz prejšnjega odstavka, če se nanaša na začasno 

zasežena ali odvzeta denarna sredstva v tuji konvertibilni valuti, razen v valutah iz prvega odstavka tega člena, sodišče 

takoj pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance, o izvršitvi nakazila v dobro posebnega namenskega transakcijskega 

računa Republike Slovenije za sodne depozite v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena obvesti sodišče, 

ki je izdalo odredbo o začasnem zasegu ali odvzemu. 

17.a člen 

UJP v okviru Registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

vzpostavi poseben seznam podračunov oziroma računov Republike Slovenije za sodne depozite in njihovih imetnikov, 

ki ga objavi na svoji spletni strani. 

Seznam iz prejšnjega odstavka UJP tekoče vzdržuje in vsako spremembo objavi tudi na svoji spletni 

strani. 

18. člen 

Sredstva, ki se ne vračajo, postanejo na podlagi pravnomočne odločbe sodišča last Republike Slovenije. 

O tem sodišče obvesti ministrstvo, pristojno za finance. 

19. člen 

Obvestila iz tega poglavja, ki se pošiljajo ministrstvu, pristojnemu za finance, se pošiljajo Zakladnici 

enotnega zakladniškega računa države. 

Obvestila iz tega poglavja se pošiljajo pisno in po faksu oziroma z uporabo informacijske tehnologije. 

Upravljanje s sredstvi na podračunih Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP 

20. člen 

S sredstvi na podračunih Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP upravlja ministrstvo, pristojno 

za finance, v skladu s predpisi, ki določajo upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa. 

Sredstva se obrestujejo. Sredstva iz naslova obresti so last Republike Slovenije. 

21. člen 

(črtan) 

Vračilo sredstev s podračuna Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP 

22. člen 

Vračilo sredstev na podlagi odredbe o vrnitvi sredstev, ki so bila po odredbi o začasnem zasegu ali 

odvzemu denarnih sredstev nakazana na ustrezni podračun Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP, pristojno 

sodišče naloži UJP, da izvrši plačilo v nominalnem znesku s podračuna, na katerega so bila nakazana v skladu s prvim 

oziroma tretjim odstavkom 17. člena te uredbe. 

Morebitni stroški plačilnega prometa, ki nastanejo pri vračilu sredstev, se izvršijo v breme Republike 

Slovenije. 

Upravljanje s sredstvi na posebnem namenskem transakcijskem računu Republike Slovenije za sodne 

depozite pri Banki Slovenije 

23. člen 

O prejemu deviznih sredstev, ki so bila nakazana na posebni namenski transakcijski račun Republike 

Slovenije za sodne depozite pri Banki Slovenije na način iz drugega odstavka 17. člena te uredbe, ministrstvo, 

pristojno za finance, obvesti sodišče, ki je odredbo izdalo. 

Nakazana sredstva preidejo z dnem prejema v upravljanje Republike Slovenije – ministrstvo, pristojno 

za finance, in se vodijo na posebnem namenskem transakcijskem računu Republike Slovenije za sodne depozite. 

24. člen 

Upravljanje s sredstvi iz prejšnjega člena te uredbe pomeni, da država s temi sredstvi upravlja kot s 

sredstvi proračuna Republike Slovenije. 

Sredstva se obrestujejo, sredstva iz naslova obresti pa so last Republike Slovenije. 

Vračilo deviznih sredstev s posebnega namenskega transakcijskega računa Republike Slovenije pri Banki 

Slovenije 
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25. člen 

Na predlog predsednikov okrožnih sodišč sestavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, seznam 

predlagateljev, ki v skladu s to uredbo predlagajo ministrstvu, pristojnemu za finance, vračilo sredstev. 

V predlogu se kot predlagatelj navede predsednik okrožnega sodišča in kot njegov namestnik 

podpredsednik sodišča, njuna podpisa pa se deponirata pri ministrstvu, pristojnemu za pravosodje. O spremembi 

predlagatelja oziroma njegovega namestnika predsednik sodišča nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za 

pravosodje. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, seznam predlagateljev 

v obliki list deponiranih podpisov iz prejšnjega odstavka ter spremembe teh list. 

26. člen 

(črtan) 

27. člen 

Predlagatelj iz 25. člena te uredbe najpozneje en delovni dan pred vračilom ministrstvu, pristojnemu za 

finance, predloži: 

1. odredbo o vračilu sredstev, 

2. kopijo odredbe, ki je bila podlaga za nakazilo sredstev na poseben namenski transakcijski račun Republike 

Slovenije za sodne depozite pri Banki Slovenije, katerega imetnik je ministrstvo, pristojno za finance, ter 

obvestilo o nakazilu iz 17. in 23. člena te uredbe, 

3. plačilno navodilo, in sicer za negotovinsko nakazilo na račun upravičenca oziroma za gotovinski dvig 

pooblaščene osebe ali upravičenca na sedežu Banke Slovenije, pripravljeno v skladu s pravilnikom, ki ureja 

obrazce in način izvajanja tujih plačilnih navodil. 

28. člen 

Vračilo deviznih sredstev izvede ministrstvo, pristojno za finance, najpozneje naslednji delovni dan, ko 

mu predlagatelj iz 25. člena te uredbe predloži predlog za vračilo deviznih sredstev. Vračilo deviznih sredstev se 

izvede tako, da ministrstvo, pristojno za finance, pošlje UJP plačilno navodilo iz 3. točke prejšnjega člena. UJP in 

Banka Slovenije se s tehničnim protokolom za izmenjavo podatkov dogovorita o podrobnejšem načinu in rokih vračila 

deviznih sredstev. 

Vračilo se opravi v nominalnem znesku. 

Morebitni stroški plačilnega prometa, ki nastanejo pri vračilu sredstev, se izvršijo v breme Republike 

Slovenije. 

Ministrstvo, pristojno za finance, o izvršitvi vračila sredstev iz prvega odstavka tega člena obvesti 

sodišče, ki je izdalo odredbo o vrnitvi sredstev. 

III.a HRAMBA PREDMETOV PRI ZUNANJIH IZVAJALCIH 

Pravila za izbiro zunanjega izvajalca in sklenitev pogodbe 

28.a člen 

Sodišče odredi hrambo in upravljanje predmetov tistemu zunanjemu izvajalcu, ki je bil ob izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev iz te uredbe in na podlagi merila najnižje cene ponujenih storitev izbran po postopku, izvedenem 

po pravilih zakona, ki ureja postopek javnega naročanja. Cena ponujenih storitev ne sme presegati tarife iz drugega 

odstavka 4. člena te uredbe.  

Postopek iz prejšnjega odstavka kot naročnik izvede eno ali več okrožnih sodišč skupaj z državnim 

tožilstvom in policijo za območje v njihovi pristojnosti.  

Naročnik z izbranim zunanjim izvajalcem sklene pogodbo, v kateri so podrobneje urejene medsebojne 

pravice in obveznosti glede hrambe predmetov.  

Postopek iz prvega odstavka tega člena se lahko omeji na hrambo in upravljanje posameznih vrst ali 

naravo predmetov. V takem primeru sme naročnik določiti drugačne pogoje za udeležbo pri oddaji javnega naročila 

od tistih, ki so za prostor predpisani v peti in šesti alineji prvega odstavka 28.b člena ter za hrambo in varovanje v 

drugi alineji drugega odstavka 28.c člena te uredbe.  

Če vrsta ali narava predmetov zahteva poseben način ali tehnologijo hrambe, sme naročnik v postopku 

iz prvega odstavka tega člena določiti dodatne pogoje za udeležbo pri oddaji javnega naročila, potrebne za zagotovitev 

ustreznih prostorov za hrambo takšnih predmetov. 

Pogoji hrambe, tehničnega in fizičnega varovanja predmetov 

28.b člen 
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Zunanji izvajalec mora zagotoviti hrambo predmetov v prostoru, ki izpolnjuje naslednje minimalne 

tehnične in druge pogoje:  

23. biti mora fizično ločen od drugih prostorov;  

24. opremljen mora biti tako, da zagotavlja varno in smotrno hrambo predmetov;  

25. nepoklicanim osebam mora biti vstop vanj onemogočen;  

26. imeti mora vidno označbo, da je namenjen hrambi zaseženih predmetov;  

27. njegova površina mora biti najmanj 100 m2;  

28. biti mora primerno osvetljen in imeti možnost prezračevanja, ogrevanja ali hlajenja.  

Pravica uporabe in ustreznost prostora iz prejšnjega odstavka se v postopku izbire najugodnejše ponudbe 

dokazujeta z listinami o pravici do uporabe ter ustreznosti prostora in opreme (npr. izpisek iz zemljiške knjige oziroma 

vpogled naročnika v zemljiško knjigo, za vpis v zemljiško knjigo primerne prodajne, najemne oziroma zakupne 

pogodbe, fakture, listine proizvajalca oziroma dobavitelja o lastnostih opreme, uporabna in druga predpisana upravna 

dovoljenja). 

28.c člen 

Zunanji izvajalec mora izpolniti pogoje za hrambo in upravljanje zaseženih predmetov tako, da je ves čas 

hrambe mogoče opraviti vsa dejanja, določena z odredbo sodišča, v skladu s to uredbo in drugimi predpisi, ki urejajo 

zaseg predmetov.  

V ta namen mora zunanji izvajalec zagotoviti:  

29. fizično in tehnično varovanje prostora, v katerem se hranijo zaseženi predmeti, v skladu z zakonom, ki ureja 

zasebno varovanje, vključno z videonadzorom in prenosom alarmnega signala;  

30. sef, ki se zaklepa z dvobradnim ključem, kombinacijsko ključavnico ali elektronsko ključavnico in ki je lahko 

protivlomna varnostna prostostoječa ali vgradna, eno- ali dvovratna kovinska omara, izdelana iz najmanj 3 mm 

debele jeklene pločevine, z varnostnim previsom vrat na tečajni strani in trismernim zapahnim mehanizmom ali 

protivlomna blagajna varnostne stopnje I ali več v skladu s slovenskim standardom SIST EN 1143-1 oziroma 

bančni sef s prostornino najmanj 0,5 m3.  

Zunanji izvajalec mora izpolniti pogoje za hrambo in upravljanje zaseženih predmetov tako, da je zaradi 

opravljanja procesnega ali drugega uradnega dejanja pooblaščenim delavcem policije, državnega tožilstva, sodišča in 

pooblaščenemu izvršitelju omogočen 24-urni dostop do predmetov vse dni v letu.  

Pravica uporabe in ustreznost prostorov iz drugega odstavka tega člena se v postopku izbire najugodnejše 

ponudbe dokazujeta:  

31. s predpogodbo oziroma pogodbo o zasebnem varovanju, sklenjeno s pooblaščenim subjektom;  

32. z dokazilom o pravici do uporabe (najemna pogodba) oziroma lastništvu sefa in listino proizvajalca oziroma 

dobavitelja o lastnostih sefa. 

Usposobljenost zunanjega izvajalca in zavarovanje njegove odškodninske odgovornosti 

28.č člen 

Zunanji izvajalec mora imeti najmanj tri leta praktičnih izkušenj na področju dejavnosti hrambe ali 

skladiščenja predmetov.  

Zunanji izvajalec mora razpolagati z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo 

javnega naročila, ki jih določi naročnik v pogojih za udeležbo pri oddaji javnega naročila.  

O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjih odstavkov zunanji izvajalec v izbirnem postopku priloži izjavo o 

preteklih delovnih izkušnjah ali strokovna priporočila ter izjavo o številu sodelavcev in tehničnih sredstev, s katerimi 

bo izvedel javno naročilo. 

28.d člen 

Zunanji izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odgovornost za škodo, ki nastane s 

kršitvijo njegovih obveznosti po tej uredbi, za najnižjo zavarovalno vsoto 300.000 eurov za obdobje izvedbe javnega 

naročila.  

Sklenitev zavarovanja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z zavarovalno polico, ki jo mora zunanji 

izvajalec predložiti naročniku pred sklenitvijo pogodbe o hrambi predmetov. 

Evidenca prevzemnih zapisnikov, poročanje o skupnem stanju zadev in izročitev predmetov sodišču 

28.e člen 

Zunanji izvajalec mora za posamezno sodišče, ki je izdalo odredbo in izročilo predmete v hrambo, voditi 

evidenco prevzemnih zapisnikov tako, da so iz nje razvidni podatki:  

33. številka prevzemnega zapisnika,  

34. opravilna številka in datum odredbe,  
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35. lastnik predmeta,  

36. vrsta in opis predmeta,  

37. čas hrambe in prodaje, višina prejete kupnine in podaritve v javno korist oziroma uničenja predmeta ter ocenjena 

vrednost predmeta v posamezni fazi,  

38. kraj hrambe predmeta ali kupnine, pridobljene s prodajo, in  

39. drugi potrebni podatki, ki jih določi sodišče v natečajni dokumentaciji.  

Zunanji izvajalec mora do 1. februarja za preteklo koledarsko leto ali ob zaključku izvedbe javnega 

naročila, če je to oddano za krajše obdobje, poročati naročniku o skupnem stanju zadev hrambe, in sicer o:  

40. številu prejetih zadev po posameznem organu, ki je izdal odredbo, in ocenjeni vrednosti predmeta,  

41. skupnem številu zadev in ocenjeni vrednosti,  

42. številu zaključenih zadev hrambe,  

43. številu zadev, pri katerih je bila opravljena prodaja, in skupnem znesku, pridobljenem s prodajo,  

44. številu zadev, pri katerih je bilo opravljeno uničenje,  

45. številu zadev, pri katerih je bila opravljena podaritev v javno korist, in ocenjeni vrednosti podarjenega,  

46. številu zadev, pri katerih je bila opravljena vrnitev lastniku, in  

47. drugih potrebnih podatkih, ki jih kot pogoj za oddajo javnega naročila določi in objavi sodišče. 

28.f člen 

Ob koncu izvedbe javnega naročila ali v drugih primerih, ko preneha pravna podlaga za izvajanje hrambe, 

mora zunanji izvajalec s smiselno uporabo določb 6. člena te uredbe brez odlašanja izročiti sodišču vse odrejene 

predmete v hrambo, pa tudi listine in sredstva, povezana z njimi. 

 
Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št. 22/02) 

vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 

»IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta uredba, se glede seznama zaseženih predmetov in finančnega 

poslovanja prenehajo uporabljati določila sodnega reda za tista vprašanja, ki so s to uredbo drugače urejena. 

30. člen 

Minister izda pravilnik iz petega odstavka 3. člena te uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve. 

Minister imenuje komisije iz 5. člena te uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve. 

31. člen 

Določila te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za hrambo in upravljanje predmetov pri policiji pred 

začetkom kazenskega postopka do izročitve pristojnemu državnemu tožilstvu oziroma sodišču in za hrambo in 

upravljanje predmetov pri pristojnem državnem tožilstvu do izročitve sodišču, ne glede na to, ali se hranijo pri policiji, 

državnem tožilstvu ali pri drugem organu oziroma pri pooblaščenem izvršitelju. 

Vodenje seznama zaseženih predmetov in premoženja iz prejšnjega odstavka natančneje določa 

podzakonski akt, ki ureja poslovanje policije oziroma državnih tožilstev. 

32. člen 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 

začne z dnem izdaje podzakonskega akta in imenovanjem komisij iz 30. člena te uredbe.«. 

 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02) določa: 

»46. člen 

Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraze “Državno tožilstvo Republike Slovenije” 

oziroma “državno tožilstvo”, če se nanašata na Državno tožilstvo Republike Slovenije, pomenita Vrhovno državno 

tožilstvo Republike Slovenije.«; 

ter vsebuje naslednjo končno določbo: 

»48. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami (Uradni list RS, št. 8/07) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo: 

»PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200222&stevilka=965
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=322
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25. člen 

Do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 7. člena uredbe se za upravljanje, hrambo, prodajo in 

uničenje prepovedanih drog smiselno uporabljajo določbe te uredbe. 

26. člen 

Po uveljavitvi te uredbe Banka Slovenije na podlagi pisnega navodila ministrstva, pristojnega za finance, 

izvrši prenos sredstev v valutah euro, ameriški dolar, švicarski frank in angleški funt s posebnega namenskega 

transakcijskega računa Republike Slovenije na ustrezne podračune Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP. 

Po izvršitvi prenosa iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije na posebnem namenskem transakcijskem 

računu Republike Slovenije za sodne depozite zapre valute euro, ameriški dolar, švicarski frank in angleški funt, če je 

stanje sredstev enako nič. 

Morebitne prilive v dobro posebnega transakcijskega računa Republike Slovenije za sodne depozite v 

valutah iz prejšnjih odstavkov, izvršene na dan prenosa sredstev iz prvega odstavka tega člena, Banka Slovenije 

prenese na ustrezne podračune Republike Slovenije za sodne depozite pri UJP v skladu z dodatnim pisnim navodilom 

ministrstva, pristojnega za finance. 

27. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 
Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 48/07) v zvezi 

z delnim prenehanjem uporabe te uredbe določa: 

»23. člen 

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami prenehajo 

uporabljati določbe Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list 

RS, št. 22/02 in 8/07).«; 

ter vsebuje naslednjo končno določbo: 

»24. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 

varščinami (Uradni list RS, št. 102/12) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

15. člen 

Določbe petega in šestega odstavka 7. člena in 15.a člena uredbe se začnejo uporabljati tri mesece po 

uveljavitvi te uredbe. 

16. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

11.9. Priloga 9: Sodni red - izbrane določbe 

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in po predhodno pridobljenem mnenju 

predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 7. 11. 2016 izdaja minister za pravosodje 

S O D N I  R E D  

PETI DEL 

FINANČNO POSLOVANJE 

247. člen 

(splošno) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200748&stevilka=2606
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012102&stevilka=3941
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(1) Za finančno-računovodsko poslovanje s sredstvi za delo sodišč iz proračuna veljajo splošni in posebni 

predpisi. 

(2) Poslovanje s sredstvi za delo sodišč, ki so neposredni proračunski uporabnik, se opravlja v okviru 

lastnih finančno-računovodskih služb, lahko pa se organizira skupna finančno-računovodska služba za več sodišč. 

(3) Sodišča, ki so neposredni proračunski uporabnik, poslujejo na podlagi svojih transakcijskih računov. 

248. člen 

(finančno poslovanje s proračunskimi sredstvi) 

(1) Proračunska sredstva za delo sodišč, ki so neposredni proračunski uporabnik, se zagotavljajo v okviru 

sprejetega finančnega načrta sodišča. 

(2) Okrožno in okrajno sodišče poslujeta na podlagi transakcijskega računa okrožnega sodišča. Okrajno 

sodišče v Ljubljani posluje na podlagi lastnega transakcijskega računa. 

249. člen 

(vodenje stroškov poslovanja) 

Stroški poslovanja okrožnega in okrajnega sodišča se vodijo ločeno. 

250. člen 

(finančno poslovanje z drugimi sredstvi) 

(1) Okrajno sodišče v Ljubljani in okrožna sodišča poslujejo s sredstvi, ki jih dobijo v začasno oskrbo na 

podlagi posebnih predpisov v posameznih sodnih postopkih ali drugih predpisov. To so sredstva za uporabo za vnaprej 

določen namen (prehodni sodni polog) ali pa jih je treba ob določenih pogojih, ugotovljenih v sodnem postopku, 

izročiti upravičencu (redni sodni polog). 

(2) Med prehodne sodne pologe spadajo varščine in pologi za opravljanje določenih dejanj v sodnih 

postopkih (npr. predujmi, denarne kazni, stroški kazenskega postopka). 

(3) Za redne sodne pologe štejejo razni depozitni skladi (zapuščinski, nepravdni, sporni, izvršilni, 

kazenski in podobno). 

251. člen 

(sodni pologi) 

(1) Prehodni in redni sodni pologi so gotovinski in negotovinski. 

(2) Evidenco o prehodnih in rednih sodnih pologih vodi finančno-računovodska služba okrožnega 

sodišča, razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki jo vodi samo. 

252. člen 

(evidenca gotovinskih sodnih pologov) 

(1) Evidenca gotovinskih sodnih pologov se vodi po splošnih finančno-računovodskih predpisih. 

(2) Evidenci prehodnih in rednih gotovinskih sodnih pologov se vodita ločeno. 

(3) Vplačane denarne kazni, sodne takse, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi in 

redovne denarne kazni se evidentirajo ločeno po vrstah vplačil. 

(4) Gotovinski sodni pologi se ves čas depozitnega poslovanja v evidenci vodijo v vrednosti, ki je bila 

določena ob prevzemu. 

253. člen 

(evidenca negotovinskih sodnih pologov) 

(1) Evidenca negotovinskih sodnih pologih se vodi v seznamu negotovinskih sodnih pologov. 

(2) Negotovinski sodni pologi se ves čas depozitnega poslovanja v evidenci vodijo v vrednosti, ki je bila 

določena ob prevzemu. 

254. člen 

(zaznamek sodnega pologa) 

(1) Ko je v posameznem postopku sprejet v sodno hrambo sodni polog, se na ovitku spisa odtisne 

zaznamek »Sodni polog« in označba »Kto« s številko konta, če gre za gotovinski polog, oziroma označba »Snp« z 

zaporedno številko seznama negotovinskih pologov, če gre za negotovinski sodni polog. 

(2) Zaznamek na ovitku spisa v stolpcu za pripombe vpisnika se odčrta, ko je sodni polog v celoti 

realiziran. 

(3) Če se spis vodi v elektronski obliki, se zaznamek sodnega pologa označi na ustrezen način v spisu v 

elektronski obliki in elektronskem vpisniku. 

255. člen 

(odrejanje opravil) 
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(1) Opravila v poslovanju s sodnimi pologi odreja sodnik, ki vodi postopek, na katerega se sodni polog 

nanaša. 

(2) Sodna oseba, določena za depozitna opravila in za vodenje evidence o depozitih, lahko sprejme ali 

izda sodni polog na podlagi pisne odredbe sodnika. Denar, poslan po pošti, lahko sprejme brez pisne odredbe, mora 

pa takoj po prejemu o tem pisno obvestiti sodnika, da izda odredbo. 

256. člen 

(predaja depozitnega poslovanja) 

(1) Sodna oseba, ki vodi depozitno poslovanje, prevzame svoje posle in jih preda na podlagi zapisnika o 

izročitvi in prevzemu, ki se hrani v ustreznem spisu. Če ne more svojih poslov predati osebno, jih zanj preda tričlanska 

komisija, ki jo določi predsednik okrožnega sodišča. 

(2) Ob izročitvi in predaji depozitnega poslovanja je treba zaključiti evidenco gotovinskih sodnih 

pologov. Ugotovljeni saldo se mora ujemati s saldom zadnjega izpiska depozitnih računov (prehodni in redni). Prav 

tako je treba zaključiti seznam negotovinskih sodnih pologov in ugotovljeni saldo primerjati s stanjem negotovinskih 

sodnih pologov, ki so v hrambi pri sodišču ali pri pristojni bančni organizaciji. 

257. člen 

(vodenje in nadzor nad poslovanjem) 

(1) Depozitno poslovanje mora biti vodeno sprotno. 

(2) Poslovanje nadzorujeta predsednik okrožnega sodišča in predsednik Okrajnega sodišča v Ljubljani. 

258. člen 

(negotovinski sodni polog) 

(1) Predmet negotovinskih sodnih pologov so negotovinske vrednosti kot na primer: dragocenosti 

(dragulji, zlatniki, žlahtne kovine in izdelki iz njih), vrednostni papirji (menica, ček, obveznica, delnica, izžrebana 

srečka ipd.), hranilne knjižice in listine, ki se lahko vnovčijo ali za katere se dobi protivrednost (zadolžnice, 

zavarovalne police ipd.). 

(2) Med negotovinske vrednosti spadajo tudi posamezni bankovci in kovanci, ki se hranijo kot zaseženi 

predmeti v kazenskem postopku, za katere rok hrambe na sodišču ni omejen. 

259. člen 

(dragocenosti) 

(1) Bankovci in kovanci, ki niso več v obtoku kot plačilno sredstvo, štejejo za dragocenosti, če imajo 

numizmatično ali kovinsko vrednost. Če take vrednosti nimajo, ne morejo biti predmet sodnega pologa in se po 

odredbi sodnika komisijsko uničijo. 

(2) Če se položi tuja valuta v zlatnikih, se vzame v hrambo kot dragocenost in ne kot tuja valuta. 

(3) Predmet sodnega pologa so lahko tudi zaseženi predmeti, če gre za predmete iz prejšnjega člena. 

260. člen 

(hramba sodnih pologov) 

(1) Gotovinske prehodne sodne pologe hrani okrožno sodišče praviloma na svojem zbirnem računu. V 

blagajni hrani le tisto gotovino, ki jo izjemoma prevzame neposredno od stranke ali jo prejme po pošti. Tako gotovino 

mora sproti odvesti na zbirni račun. 

(2) V svoji blagajni sodišča hranijo praviloma le negotovinske sodne pologe, ki predstavljajo hrambeni 

predmet (corpora delicti). Hranijo se v zapečatenih omotih, na katerih mora biti navedena oznaka spisa in vsebina. 

261. člen 

(hramba rednih sodnih pologov) 

Za redne sodne pologe je postopek hrambe enak kot za prehodne sodne pologe. 

262. člen 

(zbirni račun sodišča) 

Sodišče napoti stranko, da nakaže gotovino na zbirni račun sodišča. 

263. člen 

(negotovinske vrednosti) 

Negotovinske vrednosti so le izjemoma predmet prehodnih sodnih pologov. V blagajni okrajnega sodišča 

se praviloma hranijo le zaradi neposredne izročitve upravičencu ali ker so začasno potrebne v posameznem postopku, 

sicer se pa izročijo finančno-računovodski službi sodišča. 

264. člen 

(prevzem sodnih pologov in dragocenosti) 
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(1) Prehodne in redne negotovinske sodne pologe, razen dragocenosti, prevzema pooblaščena sodna 

oseba. 

(2) Dragocenosti prevzema tričlanska komisija, ki jo imenuje predsednik sodišča. 

265. člen 

(popis predmetov) 

(1) Prevzeti negotovinski predmeti se morajo takoj popisati in opisati tako, da je izključena vsaka 

zamenjava. Dragocenosti mora oceniti sodni izvedenec ali sodni cenilec. 

(2) O prevzemu, popisu in ocenitvi se sestavi zapisnik v treh izvodih. En izvod zapisnika se vloži v 

ustrezen spis, en izvod se priloži k sodnemu pologu in pošlje skupaj s sodnim pologom in odredbo sodnika finančno-

računovodski službi sodišča. 

266. člen 

(hramba negotovinskih sodnih pologov) 

Finančno-računovodska služba sodišča praviloma hrani negotovinske sodne pologe pri pooblaščeni 

bančni organizaciji v trezorju ali v sefu. 

267. člen 

(potrdilo o hrambi) 

Potrdilo, ki ga izroči bančna organizacija za hrambo negotovinskega sodnega pologa v trezorju, se hrani 

v blagajni sodišča kot prehodni gotovinski sodni polog. 

268. člen 

(varščina) 

Varščino sprejme sodišče v sodni polog in vrne po veljavnih predpisih. 

269. člen 

(določitev kraja hrambe) 

(1) Če predmet sodnega pologa zaradi posebnih lastnosti ali razsežnosti ni primeren za hrambo na 

sodišču, sodišče s sklepom določi drug kraj hrambe, predmet predhodno popiše in oceni ter sestavi zapisnik v treh 

izvodih, in sicer za spis, hranitelja in za finančno-računovodsko službo sodišča. 

(2) Te sodne pologe izroči hranitelj upravičencu le na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča. 

270. člen 

(hramba nematerializiranih vrednostnih papirjev) 

Nematerializirane vrednostne papirje se hrani na posebnem računu, ki ga za sodišče odpre centralna 

klirinško depotna družba. 

271. člen 

(odprte postavke sodnih pologov) 

(1) Zaradi izdaje ustreznih odredb sodna oseba v finančno-računovodski službi pisno obvesti sodnika, ki 

vodi postopek, na odprte postavke sodnih pologov. 

(2) Pooblaščena sodna oseba v finančno-računovodski službi mora na koncu koledarskega leta pregledati 

vse odprte postavke gotovinskih in negotovinskih sodnih pologov. Če ugotovi, da zadeva, na katero se sodni polog 

nanaša še ni končana, o tem pisno seznani sodnika, ki vodi postopek. 

272. člen 

(izdajanje sodnih pologov) 

(1) Sodni pologi se izdajajo samo na podlagi pisne odločbe sodnika. 

(2) Finančna-računovodska služba pisno obvesti sodnika, ki vodi postopek, o vračilu sodnega pologa. 

(3) Negotovinske sodne pologe izroči sodišče osebno upravičencu po postopku, ki je določen za vračilo 

zaseženih predmetov. 

273. člen 

(odvajanje vplačil v proračun) 

Vplačane sodne takse, stroške kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi, ki so predmet 

prehodnih gotovinskih sodnih pologov, odvaja finančno-računovodska služba sodišča v proračun najmanj enkrat 

mesečno. 

274. člen 

(zaznamba v evidenci) 

Morebitne ovire za izdajo sodnega pologa ali za pravno razpolaganje z njim ter oskrbna opravila, ki se 

ponavljajo, zaznamuje finančno-računovodska služba v svoji evidenci ter o tem obvesti tudi depozitno mesto. 

275. člen 
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(zaznamba dovoljene izvršbe v evidencah) 

Sklep, s katerim se dovoli izvršba na sodni polog se hrani v spisu, na katerega se polog nanaša, in 

zaznamuje v računovodski evidenci. Sodišče naroči depozitnemu mestu, da zaznamuje dovoljeno izvršbo v svojih 

evidencah. 

276. člen 

(prodaja dragocenosti) 

Dragocenosti, ki se s pravnomočno sodbo odvzamejo, se prodajo skladno z izvršilnimi predpisi in 

kupnina nakaže na depozitni račun sodišča. 

277. člen 

(hramba do zastaranja) 

(1) V sodno hrambo sprejete pologe sodišče hrani do zastaranja. 

(2) Če upravičenec do pologa le-tega po poteku zastaralnega roka na poziv sodišča ne prevzame, sodnik, 

ki je vodil postopek, z odločbo ugotovi, da je pravica do dviga pologa zastarala. Po pravnomočnosti te odločbe se 

polog oziroma njegova protivrednost nakaže v proračun. 

278. člen 

(oskrbovanje sodnih pologov) 

Sodne pologe oskrbuje finančno-računovodska služba sodišča na podlagi pravnomočnih odločb sodnika. 

279. člen 

(evidenca o zapadlosti rokov pologov) 

Evidenca o zapadlosti rokov sodnih pologov se vodi v seznamu negotovinskih sodnih pologov. Sodna 

oseba, ki vodi seznam, tudi brez odredbe sodnika zaznamuje potek roka en mesec pred potrebno izvršitvijo oskrbnega 

dejanja. Za vsak posamezen 

primer mora sodna oseba napisati uradni zaznamek z navedbo vrste oskrbnega dejanja, ki ga je treba v 

določenem roku opraviti. Uradni zaznamek izroči sodni osebi, da ga vloži v spis in spis predloži sodniku. 

280. člen 

(zaključevanje sodnih pologov) 

(1) Ob zaključku poslovnega leta se evidenca sodnih pologov zaključi. 

(2) Izpis saldov, ki mora biti usklajen s stanji na računih in evidencah ter datiran, podpišeta pooblaščena 

sodna oseba in predsednik sodišča. 

(3) Vsi saldi gotovinskih sodnih pologov se prenesejo v naslednje leto. 

(4) Ob zaključku poslovnega leta je v evidenci negotovinskih sodnih pologov za številko zadnjega vpisa 

datum in podpis pooblaščene sodne osebe. V naslednjem poslovnem letu se z vpisi negotovinskih sodnih pologov 

nadaljuje. 

281. člen 

(prenos odprtih sodnih pologov) 

Odprti sodni pologi se prenesejo v naslednje leto. 

ŠESTI DEL 

INFORMACIJSKA PODPORA 

I. poglavje 

INFORMATIZACIJA 

282. člen 

(svet uporabnikov) 

(1) Strategijo razvoja informacijske podpore v poslovanju sodišč predlaga direktor Centra za informatiko 

in sprejme Svet uporabnikov za informatizacijo sodišč (v nadaljnjem besedilu: svet uporabnikov) na podlagi 

predhodnega mnenja ministrstva, pristojnega za javno upravo. 

(2) Svet uporabnikov sestavljajo naslednji člani: 

12. vodje služb za informatiko posameznih sodišč, 

13. predsednik vrhovnega sodišča, 

14. sodnik, ki je določen za vodenje Centra za informatiko, 

15. direktor Centra za informatiko, 

16. predstavnik sodnega sveta, 

17. državni sekretar ministrstva, 

18. dodatni predstavnik ministrstva in 

19. direktor direktorata, pristojnega za informatiko javne uprave. 
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(3) Natančnejša pravila o organizaciji, pristojnostih, načinu delovanja in vodenju sveta uporabnikov 

določa poslovnik, ki ga sprejme svet uporabnikov z večino glasov njegovih članov. 

(4) Pogoje za delo sveta uporabnikov zagotavlja vrhovno sodišče. 

283. člen 

(direktor Centra za informatiko) 

Direktor Centra za informatiko vodi vse posle, potrebne za izvajanje strategije razvoja računalniške 

podpore v poslovanju sodišč. 

284. člen 

(naloge Centra za informatiko) 

(1) Center za informatiko zagotavlja za vsa sodišča: 

20. tehnološko enotnost opreme (nabava in vzdrževanje), 

21. enotnost programske aplikativne opreme (izvedba, vzdrževanje in dograjevanje). 

(2) Testno sodišče za razvoj programske aplikativne opreme je praviloma Okrožno ali Okrajno sodišče v 

Ljubljani. 

285. člen 

(poslovnik) 

Poslovanje Centra za informatiko se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme predsednik vrhovnega sodišča 

po predhodnem mnenju ministra. 

286. člen 

(uporaba informacijskega sistema) 

(1) Sodišča uporabljajo računalniške programe za vodenje informatiziranih sodnih vpisnikov in sodnih 

postopkov ter obrazce sodnih pisanj, ki so njihov sestavni del. 

(2) Za enotno uporabo računalniških programov lahko predsednik vrhovnega sodišča izda obvezna 

uporabniška navodila. 

(3) Uporabniška navodila se objavijo v notranjem informacijskem sistemu sodišč. 

287. člen 

(oprema) 

O razporejanju opreme na sodišča odloča predsednik vrhovnega sodišča ali po njem določen sodnik po 

predhodnem mnenju direktorja Centra za informatiko. 

II. poglavje 

OBDELAVA PODATKOV 

 

288. člen 

(sodna statistika) 

(1) Sodna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja statističnih raziskovanj. Sodna statistika 

se izvaja po načelu nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti, racionalnosti statistične zaupnosti in 

preglednosti. Podatki se pridobivajo in posredujejo na podlagi uporabe strokovnih spoznanj in strokovno ustreznih 

metod. 

(2) Sodna statistika zagotavlja pravosodnim in drugim državnim organom, gospodarstvu in javnosti 

podatke o stanju in gibanju sodnih zadev. 

(3) Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti sodne statistike opravlja ministrstvo s pomočjo vrhovnega 

sodišča in sodišč. Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti sodne statistike so: 

22. razvojne naloge sodne statistike, 

23. analiziranje statističnih podatkov in tolmačenje rezultatov statističnih raziskovanj, 

24. določanje metodoloških osnov statističnih raziskovanj, z obrazci, ki so njihov sestavni del, 

25. zbiranje podatkov in njihovo obdelovanje, 

26. shranjevanje, posredovanje in izkazovanje rezultatov statističnih raziskovanj, 

27. pripravljanje statističnih prognoz in trendov, 

28. vzpostavljanje, vodenje in vzdrževanje statističnih zbirk podatkov. 

289. člen 

(obdelava statističnih podatkov) 

(1) Pomembnejše zadeve so vse zadeve, ki so kot take opredeljene v metodologiji vodenja statističnih 

podatkov, ki je objavljena na spletni strani ministrstva. 
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(2) Pri zbiranju in posredovanju statističnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja sodišča, vodijo sodišča 

posebej zadeve, ki niso bile rešene v naslednjih rokih: 

29. preiskava in kazenske zadeve na I. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu 

tožilcu po opravljeni preiskavi oziroma do odprave odločbe prve stopnje, 

30. zadeve o prekrških: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe prve stopnje, 

31. pravdne in nepravdne zadeve ter gospodarski spori: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe 

I. stopnje, 

32. postopki pred senatom za mladoletnike: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje, 

33. postopki s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na sodišču 

druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje, 

34. zadeve kazenskih preiskovalnih dejanj: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu 

tožilcu po opravljenih preiskovalnih dejanjih, 

35. izvršilne zadeve: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do končanega izvršilnega postopka, 

36. zapuščinske zadeve: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa o dedovanju, 

37. zadeve pripravljalnih postopkov zoper mladoletnike: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa 

državnemu tožilcu po opravljenem pripravljalnem postopku, 

38. zemljiškoknjižne zadeve: v roku 1 meseca od prejema popolnega predloga do odprave sklepa, 

39. zadeve sodnega registra: v roku 1 meseca od prejema zadeve do odprave sklepa, 

40. zadeve v postopkih upravnih sporov: v roku 6 mesecev od prejema zadeve, 

41. zadeve v delovnih in socialnih sporih: v roku 6 mesecev od prejema zadeve, 

42. postopki s pritožbo v delovnih ali socialnih zadevah na II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na 

sodišču druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje, 

43. postopki pred vrhovnim sodiščem, kadar sodi oziroma odloča na prvi stopnji: v roku 6 mesecev od prejema 

zadeve, 

44. postopki pred vrhovnim sodiščem, kadar sodi na drugi ali tretji stopnji in kadar odloča o izrednih pravnih 

sredstvih: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na to sodišče do odprave odločbe. 

(3) Če se v zadevi ponovno odloča, se roki za rešitev zadev iz prejšnjega odstavka skrajšajo za polovico. 

(4) Šteje se, da gre za sodni zaostanek, če so roki iz drugega ali tretjega odstavka tega člena prekoračeni. 

Predsednik sodišča lahko od sodnika zahteva poročilo o razlogih za nastanek sodnega zaostanka. O tem ter o sprejetih 

ukrepih poroča predsedniku sodišča višje stopnje. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se med sodne zaostanke ne štejejo nerešene zadeve, ki jih sodišče ne 

more obravnavati in rešiti, ker je iz procesnih razlogov postopek prekinjen ali ni mednarodnih sporazumov o 

medsebojni pravni pomoči ali zaradi nesodelovanja sodnih oblasti z državami, s katerimi Republika Slovenija nima 

vzpostavljenih diplomatskih odnosov. 

290. člen 

(poročevalske enote) 

(1) Poročevalske enote oziroma dajalci podatkov so sodišča, ki upravljajo zbirke podatkov kot so sodni 

vpisniki, imeniki in pomožne knjige. Odgovorne so za dosledno in ažurno vnašanje podatkov v sodne vpisnike. 

Podatki se v skladu s poslovnimi pravili in z metodologijo vodenja statističnih podatkov ministrstva redno polnijo v 

podatkovno skladišče, ki je v pristojnosti vrhovnega sodišča. 

(2) Ministrstvo podatke za potrebe statističnega raziskovanja o poslovanju sodišč v celoti pridobiva 

izključno iz podatkovnega skladišča pri vrhovnem sodišču, ki je edini in uradni vir teh podatkov. 

(3) Način in pravila prenosa podatkov, preverjanje točnosti ter odpravljanje morebitnih nepravilnosti 

posredovanih podatkov dogovorita ministrstvo in vrhovno sodišče. 

291. člen 

(roki poročanja) 

(1) Sodišča vnašajo podatke v elektronske vpisnike sproti, podatke, ki jih ni v elektronski obliki, pa za 

posamezno poročevalsko obdobje: 

45. do 15. januarja tekočega leta za celotno preteklo leto, 

46. do 15. aprila tekočega leta za prvo trimesečje tekočega leta, 

47. do 15. julija tekočega leta za prvo polletje tekočega leta, 

48. do 15. oktobra tekočega leta za devetmesečje tekočega leta. 

(2) Ministrstvo in vrhovno sodišče letno uskladita roke uradnega poročanja oziroma prenosa podatkov o 

poslovanju sodišč posameznega poročevalskega obdobja iz podatkovnega skladišča na ministrstvo. V skladu z 
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veljavnimi metodološkimi osnovami ministrstvo obdela podatke o poslovanju sodišč in štirikrat letno na svoji spletni 

strani objavi bilten »Sodna statistika«. 

(3) O poslovanju sodišča v preteklem letu seznani predsednik sodišča s pisnim poročilom ministrstvo ter 

sodnike, do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. 

SEDMI DEL 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

292. člen 

Vrhovno sodišče zagotovi posredovanje sodnih odločb iz četrtega odstavka 6. člena tega reda: 

49. najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega reda za vse odločbe druge stopnje in vse odločbe glede izrednih 

pravnih sredstev pred vrhovnim sodiščem, 

50. najkasneje v osmih mesecev po uveljavitvi tega reda za vse odločbe v kazenskih in gospodarskih pomembnejših 

zadevah, 

51. najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega reda za vse odločbe v delovnih, socialnih in nepravdnih 

pomembnejših zadevah, 

52. najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega reda za vse civilne in prekrškovne odločbe v pomembnejših 

zadevah. 

293. člen 

Vrhovno sodišče zagotovi objavo splošno dostopnih podatkov iz vpisnikov iz drugega odstavka 7. člena 

tega reda prek spletnih strani sodstva najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega reda. 

294. člen 

Akt iz tretjega odstavka 6. člena in akt iz drugega odstavka 7. člena tega reda izda predsednik vrhovnega 

sodišča najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega reda. 

Akt iz drugega odstavka 10. člena tega reda izda predsednik vrhovnega sodišča najkasneje v šestih 

mesecih po uveljavitvi tega reda. 

Akt iz prvega odstavka 244. člena tega reda izda predsednik vrhovnega sodišča v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega reda. 

295. člen 

Z dnem uveljavitve tega reda preneha veljati Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 

113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08, 22/10, 

48/11 in 15/15). 

296. člen 

Ta red začne veljati 1. januarja 2017. 

 

 

 

 

 

11.10. Priloga 10: Kodeks sodniške etike 

Kodeks sodniške etike  

UVOD 

Kodeks sodniške etike je soglasno sprejel Občni zbor Slovenskega sodniškega društva. Kodeks vsebuje sodnikove 

poklicne in etične zapovedi, ki so zapisane v obliki načel. Gre za elementarna načela, glede katerih se ni težko strinjati. 

Kljub temu pa je v konkretnih primerih pogosto težko oceniti, ali določeno stanje, sodnikovo ravnanje ali obnašanje 

predstavljajo tako resno grožnjo sodniškim dolžnostim, da terjajo sodnikovo samoomejevanje oziroma neodvisno 

preiskavo in ukrepanje. Vprašanje je, kdaj na primer prijateljstvo postane nedovoljen vpliv ali vsaj vzbudi videz 

neustreznosti. 

 

Da bi sodniki bili seznanjeni, kaj se lahko obravnava kot kršitev sodniških dolžnosti, je vsako načelo Kodeksa sodniške 

etike podprto s komentarjem. Kodeks na ta način predstavlja konkretno navodilo sodnikom, kako naj oziroma kako 

naj ne ravnajo v službi in izven nje. Čeprav kodeks zavezuje le člane Slovenskega sodniškega društva, v katerega se 

sodniki povezujejo prostovoljno, pa bodo zapisana etična načela in praktični standardi lahko uporabljeni tudi kot 

relevantno razlagalno merilo formalno zavezujočih pravil, ki jih morajo upoštevati pristojni državni organi, ki skrbijo 

za uveljavljanje sodnikove neodvisnosti in odgovornosti. 
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Kodeks sodniške etike ni namenjen le sodnikom, pač pa tudi širši javnosti, ker pojasnjuje, kaj lahko pričakuje od 

sodnikov. Kodeks je torej tudi sredstvo, s katerim bo tistim, katerih pravice naj bi varovala sodišča in sodniki, 

zagotovljeno jamstvo, da bo to varstvo neodvisno, nepristransko in učinkovito. 

 

ALEŠ ZALAR, predsednik Slovenskega sodniškega društva (1997-2001) 

  

KODEKS 

PREAMBULA 

V prizadevanju, da bi z izpolnjevanjem poslanstva, ki ga sodnikom nalagajo ustava in zakoni, čimbolj uspešno 

pripomogli k varovanju in utrjevanju ustavnosti in zakonitosti, da bi podrobneje opredelili obseg in vsebino svoje 

odgovornosti za opravljanje sodniške funkcije in pomagali pri oblikovanju osebnosti sodnika kot visoko 

strokovnega, neodvisnega, nepristranskega in osebnostno neoporečnega nosilca sodne oblasti, se sodniki 

zavezujemo, da bomo ravnali po načelih Kodeksa sodniške etike, ki ga je sprejel občni zbor Slovenskega sodniškega 

društva 8. junija 2001 v Ljubljani.  

 

I. KODEKS 
Kodeks sodniške etike je zapis najpomembnejših načel, po katerih se ravna vsak sodnik. 

Komentar  
Kodeks sodniške etike vsebuje sodnikove poklicne in osebne etične zapovedi, ki so zapisane v obliki načel. Ta načela 

temeljijo na splošni predstavi, da morajo sodniki tako individualno kot kolektivno spoštovati častnost in ugled 

sodniške službe in si prizadevati za krepitev zaupanja javnosti v sodstvo. Etična načela, zapisana v kodeksu, morajo 

biti interpretirana in uporabljena v skladu z ustavnimi načeli in določbami, zakoni in relevantno sodno prakso. Kodeks 

je oblikovan tako, da v vseh načelih varuje različne vidike sodnikove neodvisnosti, nepristranskosti in usposobljenosti, 

ki so ključni za pravico vsakogar do poštenega, pravičnega in učinkovitega sodnega varstva. 

 

Kodeks opredeljuje delovanje in obnašanje sodnikov. Njegova načela so za vse sodnike obvezna, saj določajo temeljne 

etične standarde. Kodeks je zapis najpomembnejših etičnih načel, kar pomeni, da niso našteta izčrpno. Sodnik se zato 

ne ravna le po kodeksu, pač pa tudi po splošno priznanih etičnih standardih. 

 

Kodeks ni sprejet z namenom, da bi bila njegova načela uporabljena kot podlaga za uveljavljanje sodnikove kazenske 

ali civilne odgovornosti. Zapisana načela bi bila zlorabljena, če bi se nanje sklicevale stranke in njihovi pooblaščenci 

v sodnih postopkih zaradi pridobivanja prednosti v teh postopkih. 

II. NEODVISNOST 

Sodnik vzdržuje in varuje svojo neodvisnost in neodvisnost sodstva in ne dovoljuje nobenih posegov, ki bi lahko 

ogrozili neodvisno opravljanje sodniške funkcije.  

 

Komentar 
Kodeks povezuje sodniško etiko s konceptom sodniške neodvisnosti. S poklicnega stališča mora vsak sodnik delovati 

v skladu s položajem nosilca državne oblasti in na način, ki se pričakuje od najbolj odgovornih državljanov. S 

skrbnostjo, vestnostjo, prizadevnostjo in strokovno pozornostjo izpolnjuje svoje poklicno poslanstvo. Hkrati pa z 

neoporečnim obnašanjem, ki ga zagotavlja z obvladanim vedenjem, pokončnostjo in z varovanjem osebnega 

dostojanstva vsakogar, skrbi za spoštovanje osebnih etičnih zapovedi. Sodnikov poklicni in osebni ugled je jamstvo 

zaupanja javnosti v neodvisnost sodstva.  

 

Sodnik mora biti sposoben izvrševati sodniško funkcijo neodvisno od socialnih, ekonomskih, političnih ali drugih 

zunanjih pritiskov, hkrati pa mora biti neodvisen tudi od ostalih sodnikov in nosilcev sodne ter pravosodne uprave. 

Kodeks zato poudarja, da sodnik ne sme dovoliti nobenih posegov v neodvisnost, torej tudi ne tistih, ki bi ogrožali 

njegov status oziroma položaj (statusna neodvisnost).  

 

Kodeks v okviru načela neodvisnosti opredeljuje tudi pomen sodnikove materialne oziroma funkcionalne 

neodvisnosti. Gre za neodvisnost od kakršnihkoli neposrednih ali posrednih navodil, vplivov, spodbud, groženj, 

pritiskov ali vmešavanj v proces sodnikovega odločanja ne glede na to, od kod in iz katerih razlogov taki nedovoljeni 

posegi izvirajo. Procesna narava razmerij med višjimi in nižjimi sodišči, ki se lahko kaže v mnenjih ali navodilih višjih 
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sodišč, sprejetih na podlagi ustreznega pravnega sredstva, ne ogroža sodnikove funkcionalne neodvisnosti po tem 

kodeksu. 

 

Funkcionalna neodvisnost sodstva je omejena z načelom ustavnosti in zakonitosti. To pomeni, da si sodstvo svojih 

pristojnosti ne določa samo in da morajo sodniki pri odločanju upoštevati veljavno ustavno in zakonsko pravo in 

splošno priznana pravna načela, kot na primer načelo pravičnosti in humanosti. S tem so določene obvezne normativne 

meje, ki jih mora spoštovati vsak sodnik.  

 

Kodeks varuje tudi načelo sodnikove notranje neodvisnosti tako, da v procesu odločanja sodnik uporablja pravne 

norme po svojem prepričanju, kar pomeni, da pravo interpretira na način, ki upošteva prevladujoče razumevanje prava, 

pravno izročilo in utrjena spoznanja pravne vede. Vendar pa načel sodnikove notranje neodvisnosti ni mogoče 

razumeti tako, da lahko sodnik z izkrivljeno uporabo prava neustrezno obravnava udeležence v sodnih postopkih ali 

utemeljuje odločitve, ki jim neupravičeno koristijo, škodijo ali dajejo prednost v postopku. 

III. NEPRISTRANSKOST 

Sodnik opravlja sodniško funkcijo nepristransko in pri tem ne dopušča, da bi bilo sojenje podvrženo njegovim 

nagnjenjem, predsodkom ali vnaprejšnjim prepričanjem, političnim, ekonomskim ali drugim interesom, njegovim 

zasebnim vedenjem o spornih dejstvih, javnim zahtevam ali kritikam in drugim okoliščinam, ki bi lahko vplivale na 

njegovo odločitev v konkretni zadevi ali ki bi lahko vzbujale videz takega neustreznega vpliva. 

 

Komentar 
Kodeks terja sodnikovo nepristranskost pri izvrševanju sodniške funkcije, kar pomeni nepristranskost od prejema 

zadeve v delo, pri vodenju priprav na obravnavo, in pri vodenju postopkov do končne presoje. Slednja lahko temelji 

le na podlagi procesnega gradiva, zbranega v konkretni zadevi.  

 

Sodnik mora predlagati svojo izločitev v vseh primerih, v katerih bi bila njegova nepristrankost utemeljeno vprašljiva. 

Kodeks ne našteva izčrpno izločitvenih okoliščin, saj je sodnikova nepristranskost v prvi vrsti podvržena sodnikovemu 

samonadzoru in izogibanju kakršnimkoli interesnim konfliktom. Zlasti pri ekonomskih interesih pa se ne upoštevajo 

le sodnikovi, pač pa tudi interesi tistih oseb, s katerimi živi.  

 

Kodeks poleg dejanske nepristranskosti izrecno varuje tudi videz sodnikove nepristranskosti, kar pomeni, da mora 

sodnik upoštevati tudi, kako javnost doživlja okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v njegovo nepristranskost. Sodnik 

ohranja nepristranski videz z zadržanostjo, s strpnostjo, z neopredeljenostjo do sprejema odločitve in z varovanjem 

dostojanstva vsakogar. 

IV. USPOSOBLJENOST  

Sodnik stalno skrbi za svojo strokovno usposobljenost.  

Komentar 
Sodnikova strokovna usposobljenost pomeni, da je sodnik dolžan stalno izpopolnjevati svoje znanje. Pravica do 

sodnega varstva namreč vključuje tudi pravico vsakogar, da mu sodi primerno izobražen sodnik. Stalno izobraževanje 

in usposabljanje je temeljni sodnikov poklicni standard. Sodnik se je zato dolžan vključevati v različne izobraževalne 

programe, širiti svojo pravno razgledanost in odprtost duha. Ta njegova dolžnost traja ves čas njegove sodniške službe. 

Z vidika načela neodvisnosti zadošča, če vsak sodnik sam oceni, v katere oblike izobraževanja ali usposabljanja se bo 

vključeval. 

 

Za pravilnost presoje je potrebna tudi sodnikova splošna razgledanost, ki jo zagotavlja s pozornim spremljanjem vseh 

relevantnih področij družbenega razvoja. Družbeni kontekst sodnikovega usposabljanja odstranjuje skrita nagnjenja 

ali predsodke glede verskih, spolnih, rasnih, etničnih in drugih vprašanj in tako zagotavlja realno nepristranskost 

sodnikove presoje. 

V. PREDANOST 

Sodnik izkazuje predanost izvrševanju sodniške funkcije.  

 

Komentar 
Sodnik je dolžan izpolnjevati poklicne dolžnosti prizadevno in do skrajnih meja svojih zmogljivosti. Sodnik pa ni 

brezpogojno na voljo državi, pač pa je brezpogojno predan izvrševanju sodniške funkcije. Dolžan je biti strokovno 

pozoren na probleme, vzeti si mora čas za to, da zadevo ustrezno reši, skrbeti mora za pripravo na procesna dejanja, 
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podrobno je dolžan preučevati pravno in dejansko stanje v zadevah, ki so mu predložene v reševanje, hkrati pa mora 

skrbeti, da po nepotrebnem ne zavlačuje postopka in tega ne dovoli tudi drugim udeležencem v postopku. Sodnikova 

predanost izvrševanju sodniške funkcije je zato temeljni pogoj za učinkovito reševanje sodnih zadev. 

VI. ZDRUŽLJIVOST 

Sodnik se vključuje v dejavnosti, ki krepijo delovanje sodstva, zagotavljajo pravni napredek in razvoj ter prispevajo 

k izboljšanju pravnega sistema, če s tem ne vzbudi dvoma o njegovi nepristranskosti pri odločanju. 

Komentar 
Sodniki so kot visoko kvalificirani pravniki v edinstvenem položaju, da lahko prispevajo h krepitvi pravne varnosti. 

V okviru razpoložljivega časa sodnik lahko neodvisno ali preko sodniških in drugih pravniških združenj ter 

organizacij, ki so namenjene pravnemu napredku in razvoju, govori, piše, poučuje ali na drug način sodeluje pri pravni 

dejavnosti, ki pa ne sme biti namenjena izključno posameznikom ali skupinam, ki pred sodiščem uveljavljajo kakšen 

interes. 

 

Sodnik pri izvrševanju pravne dejavnosti lahko javno nastopa pred organi zakonodajne ali izvršilne oblasti. Mnenje 

tem organom lahko daje tudi na drug način, toda le v zadevah, ki se nanašajo na upravljanje in delovanje sodstva. 

 

Previdnost pri sodnikovem vključevanju v pravno dejavnost vselej zajema dolžnost vnaprejšnjega opozorila, da gre 

za njegovo zunajsodno dejavnost, in zavedanje, da se ne bo spuščal v pravne razprave ali izrekal vnaprejšnjih mnenj 

med sodnim obravnavanjem posameznih zadev in jih ne bo vključeval v sodne odločbe. 

VII. NEZDRUŽLJIVOST 

Sodnik uravnava svoje zasebne ali javne, plačane ali neplačane (“pro bono”) zunajsodne dejavnosti tako, da ne prihaja 

v nasprotje s svojimi poklicnimi dolžnostmi ali z ugledom in dostojanstvom sodniškega poklica. 

Komentar 
Pripadnost sodstvu terja določeno sodnikovo zadržanost v zasebnem ali javnem življenju. Sodnik izvaja načelo 

nezdružljivosti sodniške funkcije tako, da ne sprejme ali ne izvršuje tistih dejavnosti, ki so nezdružljive z javnim 

zaupanjem v sodnikovo neodvisnost in nepristranost in (ali) ki so nezdružljive s potrebno stopnjo predanosti 

sodniškemu delu, ki terja odločanje z vso potrebno skrbnostjo in v razumnem roku. 

 

Sodnik pa ne more biti ločen od družbe, zato lahko govori, piše, poučuje ali predava tudi o nepravnih temah in se 

vključuje v kulturne, športne in druge družbene dejavnosti, če s tem ne ogroža dostojanstva sodniške funkcije in 

izvrševanja svojih sodniških dolžnosti.  

 

Pod istimi pogoji sodnik lahko sodeluje tudi v različnih iniciativah civilne družbe, v humanitarnih in dobrodelnih 

ustanovah, če članstvo v njih ne temelji na ekskluzivizmu ali netransparentnosti in če njihova dejavnost ni usmerjena 

v pridobivanje ekonomskih, socialnih, političnih ali drugih prednosti za člane take iniciative ali ustanove.  

 

Načelo nezdružljivosti je potrebno razumeti in razlagati tudi v razmerju do sodnikove politične vzdržnosti. Slednja ne 

bi bila ustrezno uveljavljena, če bi sodnik denarno prispeval ali nastopal v prid politične stranke ali samostojnega 

kandidata za politično funkcijo ali če bi javno podpiral kandidata politične stranke ali samostojnega kandidata, če bi 

sodeloval na političnih shodih ali zborovanjih, razen takrat, ko izvršuje svojo aktivno volilno pravico z glasovanjem 

ali če se ne bi odpovedal sodniški službi v primeru kandidature za politično funkcijo. 

 

Sodnik se je dolžan vzdržati tudi vsakršne finančne ali druge poslovne dejavnosti, ki bi se lahko odražala kot 

neustrezen vpliv na nepristranskost ali ogrožanje neodvisnega sodnikovega položaja. Sodnik mora svoje investicije in 

druge finančne interese zagotavljati tako, da minimizira število zadev, v katerih bi se moral izločiti iz obravnave. Ne 

bi bilo v skladu s tem načelom, če bi sodnik ali njegov družinski član oziroma oseba, s katero živi, sprejel kakršnokoli 

darilo od stranke v postopku oziroma njenega pooblaščenca ali druge osebe, ki bi lahko postala stranka v postopku, ki 

bi ga vodil, oziroma če bi bilo dano v kakršnikoli povezavi z opravljanjem sodniške službe. Finančna posojila lahko 

sodnik najema samo pri institucijah, ki so registrirane za tako dejavnost, in če jih pridobi pod pogoji, ki veljajo za 

osebe, ki niso sodniki. 

VIII. DISKRETNOST 

Sodnik spoštuje načelo poklicne tajnosti glede osebnih, poslovnih in vseh drugih podatkov, za katere je izvedel pri 

opravljanju svoje funkcije. 
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Komentar 
Varovanje dostojanstva, integritete ter zasebnosti fizičnih in pravnih oseb je osrednje etično načelo sodnikovega 

poklicnega delovanja. Sodnikova diskretnost zato ne zajema le dolžnega varovanja tajnosti in zaupnosti tistih 

podatkov, do katerih javnost sploh nima dostopa. Sodnik ne zbira podatkov, ki so osebne, poslovne ali druge narave, 

če niso relevantni za obravnavo in presojo, niti takih podatkov ne razkriva zunaj postopka obravnavanja. Kadar mora 

na take podatke opreti svojo odločitev, je sodnik dolžan na ustrezno diskreten način zavarovati dostojanstvo in 

zasebnost vsakogar pri ustni razglasitvi ali v pisnem odpravku sodne odločbe.  

IX. ODNOS 

Sodnik vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci in z udeleženci v postopkih. 

 

Komentar 
Sodnikov odnos do sodelavcev temelji na spoštovanju in enakopravnosti. Sodnik s korektnimi odnosi prispeva k 

ustvarjanju vzdušja, ki omogoča uspešno delovanje sodišča. Sodnik je dolžan prenašati svoje znanje in izkušnje na 

mlajše sodelavce in pripravnike. 

Sodnikom porotnikom je dolžan pomagati pri opravljanju njihove funkcije. 

Sodnik vzdržuje korektne in spoštljive odnose tudi z drugimi udeleženci v postopku (odvetniki in drugi pooblaščenci, 

državni tožilci, državni pravobranilci in drugi) in s tem zagotavlja strokovno in racionalno delo. Če udeleženec v 

postopku ne spoštuje sodnikovih opozoril, se sodnik ne spušča v polemiko in se izogiba osebnemu zaostrovanju ter 

ravna v skladu s svojimi pooblastili. 

X. UGLED 

Sodnik z osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se v vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali 

obnašanju. 

Komentar 
Kodeks sodnika zavezuje, da ustrezno uravnava svoje ravnanje in obnašanje v službi in zunaj nje, s čimer varuje 

neoporečnost sodstva in zagotavlja zaupanje javnosti v sodstvo. Vzdrževanje prestižnosti sodniške službe je ključno 

za ohranjanje sistema oblasti, v katerem sodna oblast deluje neodvisno od zakonodajne in izvršilne. Sodnik zato ne 

sme dopustiti, da bi njegova družinska, socialna ali druga razmerja vplivala na njegovo presojo ali na njegovo 

obnašanje na način, ki ne bi bil skladen z dostojanstvom in ugledom sodniškega poklica. To skladnost zagotavlja z 

doslednim spoštovanjem tega kodeksa. 

 Ker sodnik z osebnim zgledom skrbi za varovanje ugleda sodstva, je upravičen in dolžan to terjati tudi od vseh drugih 

oseb, s katerimi ima stike pri opravljanju sodniške funkcije.  

 

 

 

 

11.11. Priloga 11: Kodeks državnotožilske etike  

  

KODEKS DRŽAVNOTOŽILSKE ETIKE  

  

I. SPLOŠNA DOLOČBA  

Kodeks državnotožilske etike (v nadaljevanju Kodeks) je zapis etičnih in moralnih načel, po katerih se ravna vsak 

državni tožilec pri opravljanju državnotožilske službe.  

II. NEPRISTRANSKOST IN NEODVISNOST  

Državni tožilec opravlja svojo funkcijo nepristransko in pri tem ne dopušča, da bi na njegove odločitve kakorkoli 

vplivali morebitna osebna nagnjenja, predsodki, ideološka ali nazorska prepričanja, politični, ekonomski ali drugi 

interesi, zasebno poznavanje spornih dejstev ali oseb, javne zahteve ali kritike in druge okoliščine, ki bi lahko vzbujale 

videz takega vpliva ter pri vseh svojih dejanjih varuje temeljne človekove pravice in svoboščine, človekovo 

dostojanstvo in osebnost vseh udeležencev v postopkih.  
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Državni tožilec je pri opravljanju državnotožilske službe neodvisen od kakršnihkoli neposrednih ali posrednih 

nezakonitih navodil, vplivov, spodbud, groženj, pritiskov ali vmešavanj v proces svojega odločanja, ne glede na to, 

od kod in iz katerih razlogov taki nedovoljeni posegi izvirajo.  

III. DOSTOJANSTVO IN UGLED  

Državni tožilec se vede v službi in zunaj nje na način, da ne škoduje svojemu ugledu in ugledu državnega tožilstva 

kot celote. Dolžan je paziti na svoje izjave, dostojen osebni videz in obnašanje na javnih mestih.  

  

IV. TAJNOST  

Državni tožilec mora spoštovati načelo poklicne tajnosti glede osebnih, poslovnih in vseh drugih podatkov, za katere 

je izvedel pri opravljanju svoje službe in do katerih javnost nima dostopa.  

Pri svojem delu na znanstvenem, pedagoškem, strokovnem, javnem, publicističnem, kulturnem, športnem, 

humanitarnem ali drugem področju ne sme zlorabljati podatkov, ki jih je pridobil pri opravljanju službe.  

Poklicno tajnost državni tožilec varuje tudi po prenehanju svoje funkcije.  

V. ZDRUŽLJIVOST  

Državni tožilec sme samostojno ali v okviru strokovnih združenj sodelovati pri pripravi predpisov, pri razpravah o 

pravnih vprašanjih, predavati in pisati ter izražati svoje mnenje v skladu z veljavno zakonodajo.  

Državni tožilec opravlja svoje zasebne ali javne, plačane ali neplačane (“pro bono”) zunajtožilske dejavnosti ter se 

lahko vključuje v kulturne, športne in druge družbene dejavnosti na način, da ne prihaja v nasprotje s svojimi 

poklicnimi dolžnostmi ali z ugledom in dostojanstvom tožilskega poklica.  

Pod istimi pogoji državni tožilec lahko sodeluje tudi v različnih iniciativah civilne družbe, v humanitarnih in 

dobrodelnih ustanovah, če njihova dejavnost ni usmerjena v pridobivanje ekonomskih, socialnih, političnih ali drugih 

prednosti za člane take iniciative ali ustanove.  

VI. NEZDRUŽLJIVOST  

  

Državni tožilec se je dolžan vzdržati vsakršne finančne ali druge poslovne dejavnosti, ki bi lahko vzbudila videz 

pristranskosti ali ogrozila neodvisnost. Državni tožilec ali njegov družinski član ne sprejema darila od stranke v 

postopku ali darila, ki je v kakršnikoli povezavi z opravljanjem tožilske funkcije.  

Zaradi varovanja videza neodvisnosti ni primerno, da bi državni tožilec denarno prispeval ali nastopal v prid politične 

stranke ali samostojnega kandidata za politično funkcijo ali da bi javno podpiral kandidata politične stranke ali 

samostojnega kandidata, da bi sodeloval na političnih shodih ali zborovanjih, razen takrat, ko izvršuje svojo aktivno 

volilno pravico oziroma kandidira za politično funkcijo v skladu z zakonom.  

VII. ODNOSI Z DRUGIMI  

Državni tožilec vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci in kolegi, s katerimi prihaja v stik 

pri izvrševanju tožilske funkcije.  

Odnos državnega tožilca do sodelavcev temelji na spoštovanju in enakopravnosti. Državni tožilec je dolžan prenašati 

svoje znanje in izkušnje na mlajše sodelavce in pripravnike.  

VIII. KRŠITVE KODEKSA  

Komisija za etiko in integriteto sprejema načelna mnenja glede ravnanj v nasprotju s tem Kodeksom. 
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11.12. Priloga 12: Intervju s strokovnim sodelavcem, direktorjem R.U.R. d.o.o., Dragom 

Kosom 

Na katerem področju deluje vaše podjetje RUR. Katera je glavna dejavnost, s čim se ukvarjate IN kakšni so 

največji problemi na katere ste naleteli pri vašem delovanju. 

Firma je registrirana za svetovanje in raziskovanje ne glede na področje, v praksi pa se največ ukvarjamo s splošno 

preventivnimi dejavnostmi na področju korupcije in pranja denarja, pa tudi s forenzično revizijo in korupcijo tako na 

načelnem nivoju kot tudi v čisto konkretnih zadevah. Zelo veliko smo delali za banke, kar se tiče konkretnega nivoja 

preiskovanja nepravilnosti, pa delujemo za Svet Evrope v raznih protikorupcijskih projektih, potem smo recimo v 

Ukrajini del ene protikorupcijske komisije, ki se specializirala za področje obrambe, potem pa predvsem s preventivo 

tudi za področje korupcije. Smo tudi del enega velikega večmilijonskega projekta v Srbiji katerega namen je splošni 

dvig sposobnosti Srbije za boj proti korupciji, tako da dolgčas ni. 

V Sloveniji imamo tendenco predvsem pri pravnikih, da probleme rešujemo s sprejemanjem novih zakonov. Naju 

zanima koliko obstoječa zakonska ureditev zmanjšuje oz. zvečuje korupcijo in na drugi strani, koliko je pri tem 

pomembna kultura. Velikokrat se ponavlja, da korupcije ne bomo uspeli pravilno nasloviti če ne bomo premislili 

popolnoma drugačnega pristopa. 

Res je, pravo rešuje samo del problema. Na kazenskopravnem področju je Slovenija država s sigurno eno boljših 

rešitev. Pravim samo, da se te rešitve dosti redko uporabljajo. Na preventivnem področju je bil Zakon o preprečevanju 

korupcije iz 2004 dober zakon, tisti s spremembami iz leta 2010 je bil še boljši. Leta 2011 pa so preveč napeli lok in 

vključili rešitve, ki so šle mnogo predaleč glede na preventivno naravo predpisa in seveda, ko je potem komisija delala 

po tem predpisu se je počasi začela zavedati, da nekaterih stvari pa komisija za preprečevanje korupcije ne more delati, 

saj je to preventivni organ. Ne more biti komisija istočasno sodnik in tožilec v eni zadevi.  

Zdaj bo v kratkem, upam, sprejet nov zakon na tem področju. Osebno v novem predlogu nisem vidil nekih težav, 

vendar tudi ne nekega napredka. To je bilo govora o pravu, vendar imate prav, da pravo samo problemov ne rešuje. 

Kako se torej najbolj učinkovito boriti proti korupciji? Seveda je pravo potrebno tako v represivnem kot preventivnem 

smislu, ampak ključna je vzgoja ljudi. Če ne bomo vsakemu od naših državljanov dali jasno vedeti in se oni ne bodo 

zavedali, da korupcija vedno in znova nastane samo preko konkretnih ljudi, potem nismo dosegli nič. Potem vsakemu 

državljanu in državljanki Slovenije dodamo policista, tožilca in sodnika, pa se problem korupcije vseeno ne bo rešil. 

Potrebno je začeti z vzgajanjem, zakaj je korupcija slaba, predvsem pa ljudi prepričati, da lahko sami naredijo nekaj 

proti temu, že samo s tem, da se ne bodo spuščali v same dvomljive prakse. 

Se bolj za preventiven pristop ali to ne drži? 

Resne stopnje korupcije v državi samo s kazenskopravnim pristopom ne bomo dosegli. Tako kot uči že teorija in šola 

lahko s kazenskimi ukrepi rešimo vrh ledene gore, ki najbolj štrli od povprečja. Seveda je ta pomemben, sploh v 

postsocialističnih državah, pa vendar sem prepričan, da korupcijo lahko resno zmanjšamo samo s preventivnimi 

ukrepi. Obenem pa mora biti korektiv tudi na represivnim področju predvsem v postsocialističnih državah. Ljudje pri 

nas so namreč navajeni, da mora država nastopati v obliki prisile. Preventivni ukrepi niso prisila, ampak mehko 

usmerjeno ljudi k določenem želenem ravnanju in ljudje žal tega ne jemljejo še dovolj resno, sploh pa ne, če na 

represivnem področju država ne deluje dovolj resno. 

Z drugimi besedami, če ljudje ne vidijo, da je v državi resno vpeljano načelo enakosti pred zakonom, kar pomeni, če 

represivni aparati ne odigrajo svoje vloge, potem tudi nobenih preventivnih ukrepov ne bodo vzeli resno. To je deloma 

tudi odgovor na vprašanje, zakaj se na tem področju ne naredi nič bolj resnega. 
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Kakšen pa je pristop zasebnih subjektov k korupciji (od gospodarskih družb naprej). Po eni strani je zanka, če to 

naredim mi bo prineslo kratkotrajni dobiček, ko pa vsi začnejo to počenjati, pa se erodira pravni sistem oz. zaupanje 

med ljudmi. 

Kar se tiče glede zasebnega sektorja zagotovo zaostajamo od bolj razvitih držav, čeprav je situacija zagotovo boljša 

kot pred 15timi leti, ko je predsednik gospodarske zbornice predstavnikom gospodarske zbornice prepovedal potovati 

na strokovno usposabljanje v tujino v Bruselj o korupciji v zasebnem sektorju, rekoč, da korupcije v zasebnem sektorju 

pač ni. 

Multinacionalke v Sloveniji imajo vzpostavljene sisteme, ker morajo pač imeti po predpisih drugih držav, t.i. 

compliance sistemi, ki so pri nas dokaj nesrečno prevedeni kot sistem sistemi skladnosti. V teh podjetjih se stvari 

lotevajo dosti resno. Obstoj učinkovitega sistema skladnosti, način kako podjetja sodelujejo z organi pregona – na 

podlagi teh elementov so lahko podjetja kaznovana mileje ali pa celo oproščena, kar pomeni da so to zelo pomembni 

elementi, ki vplivajo na odgovornost pravnih oseb in na težo njihove sankcije. Tega pri nas še ni. Tukaj še vedno 

capljamo zadaj. Ampak tudi znotraj podjetji mislim, da še ni pravega zavedanja o tem kako pomembno je njihovo 

lastno preprečevanje korupcije. Kratkoročno seveda velja, da se lahko z raznimi podkupovanji pride do dobičkonosnih 

pogodb, vendar dolgoročno ima lahko to katastrofalne posledice za to podjetje in tudi za gospodarstvo in družbo kot 

celoto. 

Eno od predavanj, ki jih imam je kako prepričati direktorja firme, da se mu ne splača uporabiti korupcije, za doseganje 

poslov. Empirično je bilo pokazano, da podjetja, ki poslujejo pošteno poslujejo tudi ekonomsko boljše, tako v 

konkretnih primerih kot statistično. Kar pomeni, da direktor, ki je resen, se korupcije, kot sredstva za dosego svojih 

ekonomskih ciljev, pač ne bo poslužil. 

Kako pa je s tem povezan vaš pogled na protikorupcijsko klavzulo iz ZIntPK? 

Če nič drugega je dobra, ker jo morajo prebrati vsi, ki poslujejo. To jih sicer ne bi ekskulpiralo pa vendar. Dobro je, 

da je je, ker je jasno kaj je obseg korupcije. Mislim, da je to pri nas tudi problem, ker pri nas imajo ljudje še vedno 

napačno predstavo, da je korupcija samo odprta kuverta napolnjena z denarjem. Vse druge premoženjske koristi pa 

jim ne predstavljajo tako velikega problema. 

Kakšna se vam zdi vloga asset recovery-ja in asset managmenta v zvezi s korupcijskimi dejanji? 

Storilci resnih kaznivih dejanj, tudi korupcijskih jemljejo prostostne kazni kot nek poslovni riziko. Lahko mu je iti v 

zapor za 5 let če ve da ga po tem nekje čaka pol milijona. Zelo jih prizadene, če jim protipravno premoženjsko korist, 

ki so jo pridobili s korupcijskimi kaznimi dejanji, država odvzame. 

Seveda o tem govori tudi drugi element, da mora biti žrtev korupcije, oškodovanec, povračilo škode, ki mu je s tem 

nastala. Mislim, da je odvzem protipravne premoženjske koristi, upravljanje in povračilo škode žrtvam enako, če ne 

celo bolj pomembna, kazenskopravna reakcije na storjena kazniva dejana. 

Kakšen je problem obstoječe ureditve instituta odvzema premoženjske koristi? 

Osnovni problem je to, da smo se mi v Sloveniji tega lotili parcialno. Dolgo vrsto let je veljalo, da morajo organi 

odkrivanja pregona preiskovati kazniva dejanja, potem smo mi po ne tako dolgem času mi priključili še finančni 

preiskavi in kam so šle protipravne premoženjske koristi. 

Potem, ko se je na tem začel delati poudarek se je odprla kompletno nova Pandorina skrinjica, saj imajo storilci 

kaznivih dejanj, ki so pametni, zelo malo direktnega premoženja, ki ga bi lahko terjali kot direkten izvor. Postavilo se 

je vprašanje, kaj bi mi zdaj zasegali standardni konfiskaciji in personam se je dodala še razširjena konfiskacija, po 

kateri je treba odvzemati tudi premoženje, ki izvira iz kriminalne aktivnosti. Tu pa nastopi že prvi problem. Prvič, mi 
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nimamo definicije kriminalnih aktivnosti in drugič, ker tako kot je člen do sedaj napisan dopušča zaseganje 

protipravno premoženjske koristi samo kriminalnim združbam, ki so organizirane kot pravne osebe, drugim pa ne. Že 

tu je nastavljen problem. 

Potem smo dobili že ZOPNI, ki je uredil civilno konfiskacijo po čisto svojih pravilih, zdaj seveda je osnovni problem, 

da imamo dva pravna režima, v kateri nastopajo zelo različni subjekti, ki odločajo o identičnih stvareh, osnovna ideja 

sistema pa je ista, se pravi storilci kaznivih dejanj naj ne zadržijo protipravne premoženjske koristi. Isto stvar lahko 

peljemo po različnih tirih, z različnimi organi, od katerih so nekateri zelo usposobljeni, sodišča, ki pa so v celoti 

zadolžena za upravljanje zaseženega premoženja po ZKP-ju pa tega znanja nimajo. Zaradi tega prihaja do številnih 

neumnosti, saj tudi premoženje, ki je zaseženo, se vedno postavi vprašanje kako upravljati z njim, da ne bo izgubilo 

vrednosti. Da bo na koncu, ko bodo končani postopki ali oškodovanec ali država, če oškodovanca ni, ali celo 

obtoženec, če kaznivo dejanje ni bilo dokazano, ne bo oškodovan. Tu mislim, da imamo dovolj rezerve, da bi to 

uredili. Vsaj poenotili postopke, določiti organe, ki bi bili strokovno usposobljeni, konec koncev pa to od nas zahtevajo 

tudi evropske direktive. 

Seveda naj organ pelje po različnih postopkih. Saj moramo uporabljati različne pravne standarde. Če lahko nekomu 

dokažem, da je premoženje direktna posledica kazniva dejanja, bomo uporabili drugačen postopek kot proti nekomu, 

če ne moremo dokazati nobenega konkretnega kaznivega dejanja, ampak lahko približno dokažemo, da to izhaja iz 

kriminalne aktivnosti. Lažje je usposobiti en organ, da se ukvarja z dvema različnima postopkoma, ker vrsta principov, 

ki se bo sicer uporabila v različnih postopkih bo enaka. Recimo, upravljanje z zaseženim premoženjem nepremičnin, 

vseeno je po katerem postopku je bila stvar zasežena in na koncu odvzeta. Ko je treba upravljati z njo veljajo drugi 

principi. 

Ali je en organ realistična rešitev za našega zakonodajalca? 

Mislim da ja. Mislim, da tega organa v Sloveniji nimamo predvsem zaradi nekih osebnih razlogov, zaradi tega, ker ko 

je direktiva nastala, je pri nas veljalo prepričanje v Urad za preprečevanje pranja denarja, da je ta urad vsemogočen in 

da ne potrebujemo nobenega drugega urada, ki bi se s tem ukvarjal z zasegom in upravljanjem tega premoženja. Urad 

za preprečevanje pranja denarja dela predvsem druge stvari. Paziti bi morali, da ne bi ponavljali napak drugih držav, 

in osnovna napaka je ta. Če je to organ za zaseganje oz. odvzem premoženja ni problem z upravljanjem premoženja, 

ko je zaseženo, upravljanje je easy, ampak če bi to moral biti tudi organ, ki bi zasegal in odvzemal premoženje pa je 

osnovni problem, ki nastaja, kako bi ta organ dobil informacije o tem, da je treba nekomu odvzeti premoženje. 

Pri nas bi se bolj splačalo narediti neko kombinacijo, tako da bi organi, ki so že zdaj pooblaščeni, recimo Urad za 

preprečevanje pranja denarja, Policija, tožilstvo, sodišče, da bi ti še vedno opravljali svojo nalogo, organov, ki bi 

odvzemali in zasegali premoženje, ob tem obveščali ta en organ, ki bi potem upravljal s tem premoženjem in tudi za 

to odgovarjal. Da bi pa vse to, vse vire informacij, potegnili na en organ, pa izkušnje kažejo, da to ni dobra rešitev. 

Organ, ki ima že ena pooblastila si jih namreč nikoli ne odpove, pa tudi neumno bi bilo. Gre za utečen sistem, kar bi 

lahko dali organom je, da bi ta organ nudil ostalim strokovno pomoč, z vidika kako zaseči, kako ravnati s specifičnim 

premoženjem v danem primeru – tako znanje bi pa moral imeti. 

Katera država EU bi lahko bila vzor Sloveniji pri postavljanju te nove ureditve. 

Pogledal sem Španijo in Veliko Britanijo. Nam bolj leži španski režim, torej, da je to del ministrstva za pravosodje, 

kar seveda pomeni, da ta organ ne bi mogel imeti preiskovalnih pooblastil. Bi pa lahko spremljal zadeve, vodil 

statistike in upravljal z zaseženim premoženjem – za kar ne rabiš nekaj posebnih pooblastil. 

Bojim se, da v kakem drugem organu, npr. policiji ali državnem tožilstvu to ne bi delovalo, saj imajo druge prioritete, 

drugo delo in drugačna pooblastila. 
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Kaj pa kakšen samostojen organ, kakšna agencija? 

To bi bilo mogoče, vendar je vprašljiva stroškovna učinkovitost. Organ bi moral biti avtonomen kar se tiče dela 

samega, so pa vprašanja z vidika stroškov. Stvar čistih izračunov, pomembno je, da bi bil v svojih strokovnih 

odločitvah avtonomen.  

Kateri instituti poleg asset recovery-ja in asset managementa so v Sloveniji v zvezi s korupcijo še premalo 

razviti? 

V osnovi je celoten postopek kazenskega postopka ta trenutek izrazito iracionalno zasnovan. Še vedno imamo 

predkazenski postopek, pa sodno preiskavo in potem glavno obravnavo. Enkrat bi že moralo priti, da bi predkazenski 

postopek in sodno preiskavo združil.  

Naslednji problem, ki ga imamo. Jasno moramo določiti dokazne standarde. V Sloveniji glede tega močno variiramo, 

včasih skoraj nič ni dovolj, da bi se obsodilo storilca korupcijskih kaznivih dejanj, včasih je pa dovolj že neka 

malenkost. Sodba ustavnega sodišča v zadevi Patria je katastrofalni prispevek k tem dokaznim standardom na področju 

dokazovanja, ker je celo v nasprotju z nekaterimi mednarodnimi konvencijami. Jaz samo upam, da je slovenski sodniki 

ne bodo resno vzeli. Vsekakor bi bilo treba čisto strokovno te standarde postaviti, kjer bo razvidno, da je tudi korupcijo 

mogoče dokazovati z indici, včasih imam občutek, da so naša sodišča kar najbolj srečna, ko je storilec tako neumen, 

da prizna. 

Potem imamo pa še celo področje preventive, institucionalno revitalizirat komisijo za preprečevanje korupcije in 

znova pognati. V stanju v katerem je trenutno ne služi ničemur, še sama sebi ne. Pa kar bi bilo najbolj pomembno, 

Slovenija mora poudarek na vzgojo in izobraževanje – to bi moralo postati del izobraževalnih kurikulumov od vrtca 

naprej. Če bi nam uspelo v najzgodnejši fazi otrok uspelo prepričat, da se z denarjem ne da kupiti vse bi že naredili 

dovolj. Če bi jih uspeli še v osnovni šoli uspeli prepričati, da se vendarle da dosti storiti – se pravi, da reče ne ko se 

znajde v kritični situaciji, potem nam bo pa že skoraj zmanjkalo problemov. Bistveno je, da se ljudje zavedo, da lahko 

sami največ storijo na tem področju, da če rečeš ne nisi bedak, ampak čisto navadni človek. Ne bom rekel heroj, ker 

to bi bila že spet čisto druga skrajnost, ampak to bi moralo biti. 

Kakšen je splošni občutek v zvezi s korupcijo v javnem in zasebnem sektorju? 

Na žalost menim, da ne delamo napredka. Jaz sem bil v policiji operativni šef politične policije, šef kriminalistične 

protikorupcijske komisije, ampak stvari, ki jih zdaj vidim, ko sem v zasebnem sektorju, so predvsem mini podjetja, ki 

jih prej nisem videl. Zagotovo so že prej obstajala, ampak sigurno se niso manifestirala v taki obliki kot se zdaj. Kar 

pomeni, da smo mi vsi skupaj zaspali. To ni nič čudnega za slovenijo, temveč se pojavlja v vseh novih članicah EU. 

Protikorupcijska prizadevanja so bila na vrhu prizadevanj do vključitve v Evropsko unijo, naslednji dan po vstopu pa 

smo na tem področju zgubili ves zagon. 

Korupcija ni nekaj kar lahko potisneš glavo v pesek in rečeš, da problema ni več. Če to narediš, problem raste in 

menim, da nam že veselo raste čez glavo. 

Kaj menite o vlogi mednarodnih standardov, t.i. mehkih standardov? 

Moje izkušnje na tem področju niso najboljše. Dobro je sicer, da se podjetja hvalijo, da so pristopila k temu in 

podpisala to izjavo in ono resolucijo, vendar to še ne pomeni, da se te standardi uresničujejo tudi znotraj podjetji 

samih. So seveda tudi izjeme, vendar znotraj podjetji se temu ne posveča veliko pozornosti. 

Kaj pa bilo najboljša zadeva za podjetje, kako naj pokaže, da izpolnjuje standarde proti korupciji 

Najnovejša sprememba ZGD-ja je prenesla zahtevo za določen del gospodarski družb predvsem s finančnega področja 

in ob pogoju, da zaposlujejo dodatnih 500 zaposlenih, da morajo v letnih poslovnih poročilih poročati v zvezi s 
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korupcijo. Mislim, da bi morala biti to obveza za vse gospodarske družbe v Sloveniji, tisti, ki pač piše poslovno 

poročilo. 

Boj proti korupciji oz. če obrnemo, boj za večjo integriteto bi moral postati del vsakodnevne poslovne logike vseh 

podjetji v Sloveniji. Kako jih spraviti do tega, samo tako, da jih prisilimo poročati na žalost. Če ni predpis zabetoniran 

s sankcijo ga nihče ne upošteva. 

Spomnim se, ko smo leta 2003 pisali državno protikorupcijsko strategijo. Nam se je zdelo tako samoumevno, da bodo 

dobili protikorupcijsko strategijo, da jo bodo vsi uresničevali. Državni zbor je sprejel strategijo, uradno resolucijo o 

preprečevanju korupcije v republiki Sloveniji. Čez eno leto nihče več, razen komisije, ni vedel, da ta dokument obstaja. 

Celo par zakonodajnih predlogov je šlo kontra kar je pisalo v resoluciji, recimo glede mandata sodnikov so bili 

poskusi, da mandat ne bi bil doživljenjski oz. da bi imel poskusno dobo. Ko smo državni zbor obvestili da gre to v 

nasprotju s strategijo sploh niso vedeli, da dokument obstaja. 
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11.13. Priloga 13: Intervju s strokovnim sodelavcem Transparency Interntaional Slovenija, 

Sebastijanom Peterko 

Kaj je Transparancy international in ali nama lahko opišeš njeno delovanje na področju boja proti korupciji? 

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2009 

tako da letos praznujemo deseto obletnico. V tem času smo obrnili kar nekaj tematik, ki so vezane večinoma na 

projekte, ki jih dobivamo predvsem na mednarodnih razpisih. Bolj konkretno, največji projekt s katerim se trenutno 

ukvarjamo je Pakt integritete, ki je prevencijski mehanizem za preprečevanje korupcije in zlorab sistema javnega 

naročanja konkretnih javnih naročil. Kot civilni nadzornik smo vključeni v proces javnega naročana in v tem procesu 

opozarjamo na morebitne napake in nepravilnosti. Ob tem pa sodelujemo tudi na več manjših delih, ki se medsebojno 

povezujejo. V sklopu projekta Pakt integritete še zdaj delamo na centru za zagovorništvo in pravno svetovanje, kjer 

žrtvam in pričam korupcije in drugih neetičnih dejanj poskušamo pomagati z drugimi pravnimi nasveti. 

Trenutno delamo na spletni platformi Integrity watch, ki se ukvarja s politično korupcijo, lobiranjem, problemom 

vrtljivih vrat, nasprotjem interesov, in gre v bistvu za primer repliciranja ene spletne platforme, ki že obstaja na ravni 

EU. Nabiramo dostopne podatke, jih damo v bazo in jih poskušamo nato vizualizirati na uporabnikom prijazen način. 

S tem v zvezi zdaj delamo zaobljube za kandidate za Evropski parlament. Na področju integritete v športu imamo dva 

projekta. Kreacija izobraževalnega modula za športnike in športne funkcionarje. Se pravi predvsem preprečevanje 

nameščanja tekem, dopping in tako naprej. Prav tako se ukvarjamo z integriteto in transparentnostjo zasebnega 

sektorja. Imamo par podjetji, ki aktivno sodelujejo, tako da imamo enkrat na leto večji dogodek. 

V preteklosti pa če na hitro povzamem je bilo to kar se veže na preprečevanje pranja denarja. Največji projekt je bil 

Beneficial ownership, se pravi dejansko lastništvo, kjer smo preverjal prenos direktiv za preprečevanje pranja denarja 

v tem segmentu. Prav tako smo se ukvarjali v zvezi z lobiranjem, financiranjem političnih strank in kampanj. V sklopu 

enega projekta smo delali celo monitoring prav kampanj na terenu. Nacionalni sistem integritete, se pravi preverjanje 

stebrov družbe, ki vplivajo na nastanek korupcije. 

Kakšna je sestava slovenskega oddelka TI? 

V društvu TI Slovenija nas je trenutno zaposlenih pet ljudi in to številko vzdržujemo približno od leta 2014, ko sem 

se tudi jaz zaposlil v društvu. Po izobrazbi sem kulturolog in filozof, kolega je naredil mednarodne odnose, imamo 

tudi pravnika, ekonomistko in še enega kulturologa. Tako da je mešano.  

Kakšno je stanje slovenskih in svetovnih nevladnih organizacij, ki se borijo proti korupciji, ter kakšen vpliv 

imajo. Imate osebno občutek, da se stvari zboljšujejo? 

Težko ocenim cel svet, vendar v Sloveniji težko govoriti o nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s preprečevanjem 

korupcije. So organizacije, ki se ukvarjajo s presečnimi temami ali s posameznimi segmenti preprečevanja korupcije 

ali transparentnost in integritete. Poleg nas pa ni druge specializirane originacije za to področje. 

V kakšnih razmerah delamo je zelo različno od države do države in iz tega izhaja tudi kakšen vpliv imamo v družbi. 

Imamo chaprterje TI v državah, kjer imajo po 100 zaposlenih, kjer so proračuni več milijonov evrov, ali pa imajo tudi 

po 10 000 prostovoljcev. To je za za Slovenijo čisto nepredstavljiva številka, četudi gre za države, ki niso tako večje 

od naše. Potem so države, konkretno Honduras, kjer ljudje živijo pod policijsko zaščito ker so nekaj odkrili, ali pa so 

bili preveč glasni kritiki določene osebe z vplivom, močjo in sredstvi, da ogroža te ljudi. Tudi v naši soseščini, tipično 

Madžarski, lahko na splošno opazimo trend ožanja prostora civilne družbe v naši soseščini. Glede držav v širši 

soseščini bi lahko vzeli npr. Rusijo, kjer so imeli pred leti vdore v pisarno. Pri nas na srečo, razen kakih twitter-trollov 

ni bilo še nekaj posebnega. 
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Glede vpliva nevladne organizacije zavisi od države do države, števila zaposlenih, števila prostovoljcev in dovzetnosti 

prebivalstva, saj so nevladne organizacije brez nekih formalnih pristojnosti in predstavljajo bolj nek vzvod pritiskanja 

javnosti. Nevladne organizacije kanalizirajo nek obči bes, nezadovoljstvo, proti stanju korupcije ali pa splošnim 

razmeram v državi, k neki trajni zakonodajni ali institucionalni spremembi.  

Za cel svet težko govorim, bom pa povedal glede Slovenijo. Če se dotaknem zakonodajnih sprememb sta sigurno 

največja uspeha v zadnjih letih sodelovanje pri dveh spremembah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

Prva sprememba je bila neposredno posledica naših opozoril in kasnejšega dela z drugih organizacij. Druga pa je bila 

na pobudo Društva novinarjev Slovenije, kjer smo tudi sodelovali kot neki multiplikatorji. Tukaj je bil kar velik 

dosežek, ker je dejansko to ena stvar, ki vpliva na vsakega posameznega državljana. Neposredno pri dostopu do 

informacij javnega značaja in posredno pri tem, da lahko do informacij lažje dostopajo predvsem novinarji in druge 

nevladne organizacije. 

Drugače pa sigurno poskušamo vplivati tudi na posameznike, ki pridejo v stik z našim delom, na eni strani gre za 

ljudi, ki delajo v institucijah, na drugi strani pa so tisti, ki jih to zanima samo na splošno – konec koncev smo vsi 

davkoplačevalci. 

Kaj menite o slovenskih neuspešnih zakonodajnih podvigih, npr. neuspeli noveli Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije? 

TI Slovenia sodelujemo tudi pri spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s čimer 

se ukvarjamo že od leta 2014. Omenjena novela je bila je bila pripravljena okoli leta 2017 in je že bila vložena v 

parlament, pa ni pravočasno šla skozi proceduro. Tudi zato ker ni bilo pravnega interesa. Spremembe sicer niso bile 

niti približno dovolj obsežne, da bi nas popolnoma zadovoljile, vendar so pokrile vsaj tiste osnovne pomanjkljivosti, 

ki jih je izpostavil tudi GRECO. Namenjena je bila krpanju obstoječih lukenj, ki so se pokazale skozi sodne odločbe, 

kjer so padali predvsem akti Komisije za preprečevanje korupcije proti obravnavanim osebam in nekatere druge stvari 

– boljša regulacija postopka imenovanja in delno brisanje izjem od lobiranja. Sprejeta ni bila zaradi pomanjkanje 

politične volje – nobenemu ta zakon ni predstavljal osebnega cilja, ki bi ga bilo vredno izpolniti, hkrati pa je izkazalo, 

da status quo nosilcem politične moči čisto ustreza. 

Sigurno se novela niti približno ne dotika zaščite prijaviteljev. Žvižgači so velik problem. Mi smo bili leta nazaj, ko 

se je prvič sprejel Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in potem tudi kasneje v teh ocenah, ena redkih držav, 

ki je imela to opredeljeno v zakonodaji. Druge države so imele zakon o zaščiti prič, skesancev in podobno, ne pa prav 

prijaviteljev korupcije. To je pač lovorika, ki je nekako uspavala vse odločevalce. Vendar gre za relativno novo in 

zelo dinamično področje, izpostavlja se predvsem celostni pristop s socialno in pravno pomočjo, ki se ga novela sploh 

ne dotika in tukaj nas je Evropska unija prehitela v smislu, da je bila pred kratkim sprejeta direktiva za zaščito 

žvižgačev, ki jo bomo morali sedaj implementirati. Namesto da bi sami vzpostavili model, ga implementirali v praksi 

in potem probali prirediti glede na direktivo, ali pa celo tako dobro urediti, da bi lahko bili mi modelna država, smo 

raje počakali, da je stvar obležala v predalih in se bomo zdaj ukvarjali na diktat, četudi ne maram tega izraza. 

Nazadnje pa se je tudi za zaščito prijaviteljev vsebovano v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naj bi 

bila nadvse zgledna po vseh teh letih izkazalo, da je mrtva črka na papirju. Kdor gre pogledati letno poročilo Komisije 

za preprečevanje korupcije lahko opazi, da je praktično edini ukrep, ki ga izvajajo od vseh razpoložljivih, 

anonimizacija prijavitelja. Torej, da v spis v mapi, napišejo namesto Janez Novak, nek psevdonim in to je 

najobsežnejši ukrep, ki se ga poslužuje Komisija. 

Kako se je spremenil odnos politike od obravnavanja korupcije v zadnjih letih? 

Če pogledamo leto 2014, so se politiki radi hvalili z etiko in integriteto, delno zaradi tega ker je ena vlada prej padla 

zaradi protestov, ki jih je sprožilo poročilo Komisije zoper Janšo in Jankoviča. Šlo je za moja prva dva tedna v službi 
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in delali smo delali programa političnih strank, ki so takrat nastopali na volitvah. Ugotovili smo ne samo, da zelo malo 

strank opredeljuje boj proti korupciji kot prioriteto, kaj šele, da bi bilo to področje podrobneje razčlenjeno. Bodimo 

iskreni pri nas so politični programi praktično domišljijski spisi. Razumem, da imaš vizijo, strategijo in potem 

konkretne ukrepe. Še zmeraj pa je potrebno biti vsaj na neki ravni konkreten, ali glede spremembe specifičnega zakona 

ali povečanje proračuna tej instituciji ali reorganizacija, ozaveščanje, karkoli. 

Tudi v kampaniji za prihajajoče evropske volitve se o tem sploh nič ne govori. Prej se je veliko govorilo o tem, 

programi pa so bili zanič. Pravzaprav je bilo praktično obratno sorazmerno, tisti, ki so si najbolj glasno prizadevali za 

zmanjševanje korupcije so imeli zelo neizdelane predloge ukrepov, kar nas je pri analizi precej presenetilo. 

Če sva te prav razumela poskušate vplivati tako na javni kot zasebni sektor. Kje pa bi rekli, da je vaša vloga 

večja? Z vplivanjem na državo ali z vplivom na civilno družbo, kje ste bolj uspešni. 

Jaz bi razdelil na zasebni sektor, na civilno družbo v smislu neprofitnega sektorja in javno upravo. 

V zasebnem sektorju imamo sigurno omejen vpliv, zato ker je to področje s katerim se ukvarjamo relativno malo časa. 

Tukaj imamo nek dogodek enkrat na leto, ni gre pa za nek ključen premik, ki bi ga lahko opredelil z nekimi 

konkretnimi številkami. Sigurno se ta stvar povečuje, ker imamo tudi vedno več izobraževanj v zasebnem sektorju, 

predvsem preko tega poskušamo z neko notranjo organizacijsko kulturo in etiko stvari premikati naprej. 

V neprofitnemu sektorju smo relativno dobro sprejeti, saj gre v resnici za naravne zaveznike. Predvsem z 

organizacijami, ki obravnavajo presečne teme. Ali so to neke krovne organizacije na področju lobiranja, ali 

organizacije s področja okolja, sodelovali smo tudi z organizacijo, ki se ukvarja s prevencijo odvisnosti, kjer se je 

pogovarjalo o novem tobačnem zakonu in o neetičnem vplivu na Ministerstvo za zdravje. Trenutno sodelovanje z 

ostalimi akterji v neprofitnem sektorju se mi zdi relativno vredu, vendar ga ni veliko takega sodelovanja, ki bi bilo 

strateško in stalno, predvsem imamo kakšna ad hoc zavezništva. 

Na javno upravo je pa precej odvisno od organa ali ministrstva, ker zavisi od tega koliko časa sodelujemo, koliko nas 

poznajo, koliko smo imeli projektov z njihovega področja. Sigurno je največ sodelovanja z Ministerstvom za javno 

upravo, kjer imamo tudi status društva v javnem interesu, in z Ministerstvom za pravosodje, ki je prevzelo Zakon o 

integriteti in preprečevanju korupcije v prejšnjem mandatu. Te področji sta tako razdeljeni. Nekaj malega smo imeli 

tudi stika z Ministerstvom za finance, sicer pa predvsem sodelujemo z nadzornimi institucijami. Stopnje sodelovanja 

med omenjenimi ministrstvi so različne. Sodelovali smo tudi z Komisija za preprečevanje korupcije, kjer smo se dosti 

trudili z nekim strateškim sodelovanjem, vendar v zadnjem mandatu nismo uspeli. Prav tako smo dosti sodelovali z 

Računskim sodiščem predvsem pri nadzoru političnih strank in lokalnih volitev, zdaj pa predvsem prebirajo naše 

predloge z revizije. 

Z nekaterimi organi smo zelo zadovoljni in vidimo da se naše delo tudi dejansko pozna. Naj omenim en konkreten 

primer iz letošnjega leta: Zadnje dve leti smo prek upravne akademije, ki deluje v okviru Ministerstva za javno upravo, 

pripravili par izobraževalnih modulov, v zadnjem letu je bila izdana tudi brošura oz. neko delovno gradivo za javne 

uslužbence, ki je bilo s strani direktorata za javno naročanje, v okviru ministrstva za javno upravo, potem distribuirano 

vsem naročnikom, ki se ukvarjajo z javnimi naročili. Kakšen vpliv bo imelo to, je zdaj seveda še težko ocenit, ampak 

že to, da smo uspeli to doseči, se meni zdi dokaj vredu. 

Lahko podaš nek občutek kakšen je obseg korupcije na neki svetovni, regionalni in nacionalni ravni ter v zvezi 

s tem odkrivanjem je povezani te merilniki, ki jih TI razvija. Meniš, da so ti natančni in kako bi se jih dalo še 

spremeniti. 

Jaz bi indikatorje razdelil na tri skupine. Prav kazalnika za korupcijo ni, se pravi, da bi bil števec, ki bi povedal koliko 

je korupcije – to je nemogoče. Obstajajo pa indeksi zaznave korupcije, kjer gre za subjektivne ocene strokovnjakov s 
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področja, gospodarstvenikov in tako naprej. Potem so raziskave javnega mnenja t.i. barometri in nazadnje neke 

ekonomske analize, ali preko statistike zabeležena kazniva dejanja ali druge ocene te škode. Mi se največ ukvarjamo 

z indeksom zaznave korupcije in to najbolj poznamo, je izdelek, ki ga mreža Transparecy international proizvaja vsako 

leto. Leta 2012 se je spremenila metodologija, zato so primerjalne analize možne samo od 2012 naprej. 

V indeksu se države razvrstijo po indeksu od ocene nič do sto, gre za kompoziten indeks, kar pomeni, da indeks jemlje 

podatke iz drugih indeksov. Država mora imeti vsaj štiri ali pet veljavnih rezultatov od 13tih indeksov. Za slovenijo 

je bilo lani uporabljenih 10 indeksov. 

Mislim, da je povprečna ocena vseh držav, od nič do sto, ena- ali dvainštirideset. Kdor dobi na izpitu 41% verjetno ni 

ravno vesel. Vseeno je zelo odvisno od držav, ki so v zares slabem stanju, se pravi, države kjer poteka vojna ali 

oboroženi spopadi in so najslabše ocene, to so Sirija, Južni Sudan in Severna Koreja. Poleg teh pa so na vrhu Danska, 

Nova Zelandija, Finska in tako naprej. Slovenija je z oceno 60 nad svetovnim povprečjem lani zasedala 36. mesto od 

181, vendar je pod evropskim povprečjem, ki je 65 točk. Predvsem je pri nas zaskrbljujoče dejstvo, da imamo  oceno 

enako že od leta 2012 naprej. Se pravi ne vidimo nekega konkretnega premika, kar je tudi logično glede na to, da ni 

nekih sistemskih sprememb na tem področju. 

Glede ocene gospodarske škode oz. vpliva BDP je to naredil inštitut REND za strokovno službo Evropskega 

parlamenta.412 Ocena za slovenijo je 3,5 milijarde na leto, oz. 8% BDP-ja na leto. Sicer ni bilo lestvice, smo nekje 

znotraj povprečja. So države, kjer to vpliva na 2% BDP-ja in države, npr. Romunija, ki je bila najslabša s 16%, se 

pravi še 1x več kot pri nas. Metodologije nisem šel podrobneje preverjat, ampak študija vzame indeks zaznave 

korupcije in na podlagi tega naredi nek model, na podlagi katerega izračuna škodo. 3,5 milijarde evrov je približno 

toliko kot damo v Sloveniji vsako leto za zdravstvo, približno 1700 eurov na prebivalca približno. 

Kakšno je stanje v Sloveniji v zvezi s korupcijo na lokalni ravni. 

V okviru Transparency international smo delali dve stvari na lokalni ravni. Nadzor poteka volilne kampanije v občinah 

leta 2014, potem pa smo po letu 2016 izdelali pilotno raziskavo o lokalnih sistemih integritete. Ta metodologija, ki je 

za nacionalni sistem integritete prilagojena za lokalni nivo smo delal v dveh občinah: mestna občina Velenje in ene 

druge katerega imena se ne spomnim. 

Raziskava ne meri konkretno korupcije, ampak se osredotoča na zmogljivost akterjev, ali pravne oz. institucionalne 

okvirje in zaključek je bil, da se akterji na lokalnem nivoju ne zavedajo korupcije, oziroma konkretno korupcijskih 

tveganj. To pomeni, da se o tem ne razmišlja, kar pomeni, da se ne razmišlja niti o nekih protiukrepih za blaženje tega. 

Zakon sicer nalaga občinam, da morajo imeti integritete, vendar je vprašljivo v kakšni meri se to izvaja v praksi, ali 

gre bolj samo za papir, ki ga Komisija preverja ali obstaja ali ne. 

Če dam konkreten primer ene manjše občine, kjer je eden izmed intervjuvancev na vprašanje, če v njihovi občini 

prihaja do konflikta interesov, odgovoril »ne pri nas ni nobenih konfliktov, mi se vse zmenimo«. Kar na eni strani 

pove, prvič, ni razumel vprašanja, in drugič, »vse se zmenimo« lahko pomeni marsikaj. Zaradi majhnosti sta sigurno 

problem nasprotja interesov in klientelizem. Manjše občine imajo tudi manjše izdatke, zato izdatki pogosto ne 

dosegajo pragov znotraj Zakona o javnem naročanju, kar pomeni, da so ti postopki manj regulirani, manj transparentni 

in imajo večja tvegana.  

Zaposlovanje in poraba javnih sredstev sta dve področji, ki sta problematični in tukaj pridemo tudi na lokalne volitve, 

kjer smo leta 2014 ugotovili, da se kaže trend politično motiviranega proračuna v volilnih letih. Študijo smo ponovili 

                                                           

412 The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption, URL: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1483.html 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1483.html


 
 

365 
 

lansko leto in profesor Jože P. Damijan je z opravljeno ekonomsko analizo prikazal statistično korelacijo med 

volilnimi in ne volilnimi leti glede porabe investicijskih stroških novogradnje. Ta »politika asfalta« v letu volitev je 

ne samo prisotna, ampak statistično dokazana, kar pa tudi pomeni, da se pojavi vprašanje smotrnosti porabe teh 

sredstev – ali so vsi te rondoji res pomembni za kakovost ljudi v občini ali so namenjeni ponovni izvolitvi župana. 

Potem imamo lokalne oziroma občinske medije, kjer občinski mediji shajajo pod vplivom občine. V volilnih letih se 

vsaj v nekaterih kaže jasen trend zlorabe teh glasih za politične namene. To pa hkrati ne pomeni samo tega, da to 

vpliva na volitve. Če se pogleda revizije Računskega sodišča, ki so bile izdane za leto 2014 (prav TI je dal pobudo za 

revizije občinskih glasih), se opazi izkrivljanje medijske krajine na lokalnem nivoju ne samo v volilnih letih ampak 

konstantno. Te kvazi mediji so namreč financirani iz javnih sredstev in tako ne rabijo konkurirati na trgu za 

oglaševanje. S tem bistveno znižujejo cene za oglaševanje in s tem onemogočajo komercialnim medijem, da bi lahko 

preživeli. Mi od leta 1990 praktično nimamo več lokalnih medijev, včasih močne radijske mreže, so danes praktično 

eno ali drugo mrežo. 

Na katerem področju v Sloveniji bi rekli, da je največ korupcije ali vsaj kje je največje tveganje za korupcijo. 

To je spet težko ocenit, ker se z vsemi področji niti ne ukvarjamo. Bilo bi zelo nehvaležno, da bi jaz vehementno trdil, 

da jo je nekje sigurno največ. Se pa TI osredotoča na porabo javnih sredstev, saj kljub konkretni regulaciji še vedno 

opažamo, da se javna sredstva kar konkretno zgubljajo – če omenim samo velike infrastrukturne projekte kot sta TEŠ6 

in Ekološki inštitut, ki so zadnja leta sproducirali več stomilijonske izgube v državnem proračunu. Nekaj malega je 

bilo celo obsodb, ampak ne prav veliko, tako da je javno naročanje oz. na splošno porabljanje javnih sredstev sigurno 

eno področje, kjer se že zaradi samega obsega, približno 1/3 proračuna (torej tri oziroma štiri milijarde evrov) tveganja 

manifestirajo v tok večjih posledicah. 

To je sigurno eno, potem pa nasprotje interesov, ne transparentno vplivanje na sprejemanje ključnih odločitev v državi. 

Kljub temu, pa se je stanje na področju lobiranja v parih letih kar solidno izboljšalo. Tukaj govorim predvsem o 

prijavah lobističnih stikov. 

Zakaj korupcija ni bolj popularna tematika? 

Poleg pomanjkanja politične volje je nek negativni odnos do procesa odločanja v državi, nek cinizem v družbi, 

prepričanje, da je vse izjemno slabo in da se nič ne da narediti na tem področju. To kaže eden izmed podatkov merjenja 

javnega mnenja, Global corruption barometor. Še vedno je soliden odstotek ljudi, ki misijo, da lahko prijavijo 

korupcijo, pada pa odstotek ljudi, ki vedo kam bi prijavili korupcijo oziroma, ki bi zaupali komisiji za preprečevanje 

korupcije kar je sigurno slabo. 

Sigurno se področje počasneje premika ravno zato ker je osrednji organ za prevencijo, se pravi Komisija za 

preprečevanje korupcije, v relativno slabem stanju. Enostavno se to vidi skozi številke in sprejete temeljen dokumente, 

ki jih lahko izdajajo, skozi število prijav, ki upada. Ta šibka institucija sigurno vpliva na neko splošno stanje v družbi 

in pritisku odločevalcev znotraj javne uprave, da bi se stvari premaknile na bolje hitreje. 

Kakšna je vloga kulture pri pojavu korupcije? 

Ne bi rad dal pavšalne ocene, ker je to spet področje, ki bi ga morali podrobneje razdelati in opraviti korelacijo med 

vrednotami in dejanskim stanjem vsaj zaznane korupcije.  

Pri nas imamo zelo zanimiv paradoks, da se o korupciji še vedno ne govori veliko, čeprav smo Slovenci nadpovprečno 

kritični do korupcije. Na lestvici javnega mnenja (Ernst & Young 2013) ponavadi izstopamo po tem, koliko običajni 

državljani mislijo, da je korupcije v državi, vendar ko se nadalje preverja s kontrolnimi vprašanji, kolikokrat je kdo že 

prejel podkupnino, pa smo med najnižjimi. Torej smo nesorazmerno kritični glede na to kakšno je stanje. 
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Potrebno je vzeti v zakup tudi različne oblike korupcije, ki so v zahodni Evropi tipično manj zaznavne, zato so države 

lahko v indeksih na boljšem položaju, saj npr. nimajo cestne korupcije, kjer so dejansko modre kuverte. Če pogledamo 

Dansko, ki je bila lansko leto prva na indeksu, potem pa se je odkril največji škandalov pranja denarja. Sicer preko 

estonske podružnice, vendar še vedno se neka korporativna kultura matice v neki multinacionalki se še vedno odraža. 

Korupcija je tudi nekoliko padla v zadnjih letih na lestvici aktualnosti zaradi migraciji in varnosti, vendar je še vedno 

ena od tematik, ki je relativno visoko na pomembnosti za katero državljani menijo, da bi se morali odločevalci več 

ukvarjati. 

Tudi mene bega zakaj noben na političnem parketu ne prepozna tega kot priložnosti ne samo za izboljšanje stanja, 

ampak hkrati pridobivanja političnih točk. Čisto iskreno, nimam odgovora. Morda ta visok odstotek pripelje tudi do 

nekega odstotka pasivizacije, nezaupanje v institucije navadno vodi v abstinenci participacije demokratičnih procesov. 

Tako da je cinizem, nič se ne da narediti, del odgovora, sigurno pa je potrebnih več raziskav na tem področju. 

 

 


