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Informativno glasilo Sindikata vojske, obrambe in zaščite                                                  Številka 3/2021 

Vladni odloki o izvajanju PC in PCT so sporni in v nasprotju z Ustavo 
RS. Ne glede na dejstvo, da o ustavni presoji še ni bilo odločeno, 
Kazenski zakonik RS in številni zakoni veljajo, ki jih je potrebno 
spoštovati ne glede na vladni odlok. Zakon o obrambi nalaga 
dolžnost zavrniti ukaz, s katerim bi katerikoli pripadnik oziroma 
uslužbenec izvršil kaznivo dejanje! 

Kazniva dejanja po KZ RS: 
- Kršitev enakopravnosti (131. člen), 

- Prisiljenje (132. člen), 

- Zloraba osebnih podatkov (143. člen), 

- Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije (144. člen), 

- Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen), 

- Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen), 

- Izsiljevanje izjave (267. člen), 

- Opustitev ovadbe kaznivega dejanj ali storilca (281. člen), 

- Kriva izpoved (284. člen), 

- Samovoljnost (310. člen). 
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Ustavne določbe o človekovih pravicah so na podlagi 15. člena Ustave 

NEPOSREDNO UPORABLJIVO PRAVO. 
 
 
Prvi odstavek 15. člena odpravlja dilemo, ali ustavne določbe o človekovih pravicah predstavljajo neposredno 
uporabno pravo ali pa vsebujejo samo splošna pravna načela, ki jih je treba – zato, da bodo lahko uporabna pri 
odločanju o posamičnih zadevah – šele operacionalizirati v pravnih virih nižje hierarhične veljave: človekove pravice 
in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi Ustave. V odločbi OdlUS VI, 58, U-I-25/95, Ur. l. 5/98 
je ob presoji ustavnosti ZKP US izreklo, da določbe o človekovih pravicah niso samo zavezujoči napotki za 
zakonodajalca, temveč neposredno uporabljiva jamstva za vsakega posameznika. 

 

Omejitev človekovih pravic zaradi javnega interesa 3. odstavek 15. člena Ustave je mogoče le na podlagi 

zakona, zato je vladni odlok sporen in očitno v nasprotju z Ustavo! 

 

 

POZIVAMO VSE USLUŽBENCE IN PRIPADNIKE SLOVENSKE VOJSKE, DA V PRIMERU 

ZAZNAVE KRŠITEV IN ZLORAB, ŠE POSEBEJ PA V PRIMERU UTEMELJENEGA SUMA 

STORITVE KAZNIVIH DEJANJ LAHKO IN MORATE OBVESTITI OZIROMA SEZNANITI: 
 

- PREDSTAVNIKE SINDIKATA (lahko neposredno preko programske aplikacije Outlook), 
 

- PRAVNEGA ZAGOVORNIKA, katerega imate pravico izbrati sami, 
 

- POVELJNIKE ORGANIZACIJSKIH ENOT (lahko tudi preko programske aplikacije 

Outlook, SMS,…), kateri so po uradni dolžnosti dolžni izvesti ukrepe za vzpostavitev tako 

disciplinske, kakor kazenske odgovornosti, 
 

- PRISTOJNE ORGANE PREGONA (Okrožno državno tožilstvo, policija, vojaška policija, 

Obveščevalno varnostna služba,…) 

 

 

 

USMERITVE 
 

 

! 

Vojaška policija sme uporabljati policijska pooblastila izključno na podlagi zakona o 

nalogah in pooblastilih policije, nikakor pa ne na podlagi ukazov poveljnikov 

organizacijskih enot in obveznih usmeritev ministra za obrambo! Minister za obrambo ni 

pooblastil vojaške policije za nadzor nad izpolnjevanjem PC in PCT pogoja. 

 

- Nimajo pristojnosti delodajalca in ne morejo ustno odrejati ničesar, kar je vsebina 

delovnopravnega razmerja! 

- Ne smejo izvrševati ukazov poveljnikov organizacijskih enot v zvezi s pogoji PC in 

PCT! 

- Poveljniki organizacijskih enot in nadrejeni nimajo pristojnosti odločati o pravicah 

delavcev ter izdajati ukazov vojaški policiji. 

- Vojaška policija mora preprečiti izvrševanje kaznivih dejanj po uradni dolžnosti! 

  

SVOZ opozarja na določene pravice oziroma dolžnosti: 
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! 

Samotestiranje in izvrševanje vseh pogojev PC in PCT mora potekati na diskreten način. 

Poveljniki organizacijskih enot in nadrejeni so dolžno varovati osebno dostojanstvo 

uslužbencev oziroma podrejenih pripadnikov. 

 

- Nadzor nad samotestiranjem lahko predstavlja utemeljen sum storitve kaznivega 

dejanja grdega ravnanja s podrejenim, za kar je zagrožena kazen zapora do pet let. 

- Izdajanje ukazov, s katerim se ločuje pripadnike, ki niso cepljeni ali prebolevniki od 

necepljenih ter se jih zbira na skupnem prostoru v javnosti, lahko predstavlja 

utemeljen sum storitve kaznivega dejanja grdega ravnanja s podrejenim. 
  

! 
Poveljniki organizacijskih enot, nadrejeni in vsi uslužbenci oziroma pripadniki SV so 

dolžni postopati v skladu z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! 

 

- Nepooblaščeno in v nasprotju z zakonom razkritje občutljivih osebnih podatkov 

lahko predstavlja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ZLORABA OSEBNIH 

PODATKOV, za kar je zagrožena kazen zapora do pet let (7. odstavek 143. člena 

KZ RS). 

- Za zbiranje, obdelavo in pošiljanje osebnih podatkov je potrebno pridobiti soglasje 

osebe, na katero se nanaša osebni podatek oziroma mora imeti nadrejeni pisno 

pooblastilo in ustrezno zakonsko podlago! 

- Pripadniki na varovanju objektov in vojašnici večinoma nimajo nikakršnih pisnih 

pooblastil, prav tako niso strokovno usposobljeni! 

- Če gre za nezakonite ukaze in bi lahko s svojimi ravnanji izvršili kaznivo dejanje, so 

le te dolžni zavrniti na podlagi 43. člena Zakona o obrambi in Kazenskega zakonika 

Republike Slovenije, v skladu z zakonom o kazenskem postopku pa po uradni 

dolžnosti podati prijave o utemeljenih sumih storitve kaznivih dejanj pristojnim 

institucijam oziroma organom pregona ter nadrejenim poveljnikom organizacijskih 

enot Slovenske vojske. 
  

! 
Vsak državljan ima PRAVICO DO ZAGOVORNIKA oziroma PRAVNEGA 

ZASTOPNIKA in gre za  ustavno varovane človekove pravice. 

 

- Vsak pripadnik ima pravico, da ga v kateremkoli postopku odločanja o njegovih 

pravicah zagovarja zagovornik, ki ga izbere sam. 

- Vsak pripadnik ima pravico, da je pri uradnih postopkih, s katerimi se odloča o 

pravicah iz delovnopravnega razmerja, prisoten predstavnik sindikata. 
  

! 
Nihče od poveljnikov organizacijskih enot ali nadrejenih nima pravice izdati ukaza ali 

IZSILJEVATI PODPIS IZJAVE! 

 

- Na podlagi KZ RS bi v takšnem primeru le to lahko predstavljajo utemeljen sum 

storitve kaznivih dejanj! 
  

! 
Pri odločanju o PRAVICAH IZ DELOVNOPRAVNEGA RAZMERJA, mora delodajalec 

izdati posamični pravni akt (sklep, odločba,…)! 

 

- Poveljniki organizacijskih enot oziroma nadrejeni ne smejo izdajati ukazov, s 

katerimi se neposredno ali posredno odloča oziroma vpliva na pravice iz 

delovnopravnega razmerja. 

- Odločanje o pravicah iz delovnopravnega razmerja je na podlagi 100.a člena 

Zakona o obrambi izključna pristojnost ministra za obrambo, ki ves čas nastopa v 

vlogi odgovorne osebe delodajalca! 

- Nihče v Slovenski vojski nima pravice izdajati ustnih ukazov (razen izjemoma, na 

primer v izrednih razmerah, kar pa ni bilo razglašeno). Epidemija ne predstavlja 

izrednega stanja. Vsak pripadnik ima pravico zahtevati pisni ukaz! 
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- Za odločanje o pravicah delavcev je potrebno delavcu predložiti oziroma vročiti 

pisno pooblastilo! 
  

! 
Delavec oziroma pripadnik mora biti seznanjen z ustreznim ZDRAVNIŠKIM 

SPRIČEVALOM, s katerim je opredeljeno izpolnjevanje posebnih zdravstvenih pogojev 

za delo na posameznem delovnem mestu! 

 

- Delavec mora biti seznanjen z OCENO TVEGANJA za delovno mesto, ki ga 

opravlja in na katerega je razporejen! 

- Delavec mora biti seznanjen z opisom del in nalog, kar mu morajo zagotoviti 

nadrejeni in je sestavni del ocene tveganja! 

- Ocene tveganja za posamezno delovno mesto sme izdati minister za obrambo 

oziroma delodajalec, ali z njegove strani pooblaščena oseba. Poveljniki 

organizacijskih enot oziroma nadrejeni teh pristojnosti nimajo! 

- Delavec je upravičen in mora zahtevati, da mu nadrejeni zagotovijo ustrezna 

osebna zaščitna sredstva, ki morajo biti predpisana oziroma opredeljena v ocenah 

tveganja. 
  

! 
Delavec mora biti na podlagi zakona o varnosti in zdravju pri delu ter na podlagi 

predpisov, ki urejajo požarno varnost, ustrezno usposobljen in mora razpolagati s 

predpisanimi potrdili! 

 

- Poveljniki organizacijskih enot oziroma nadrejeni ne smejo izvrševati nalog, če 

delavci niso ustrezno usposobljeni in ni preverjena njihova strokovno 

usposobljenost za posamezne naloge! 

- Delavec mora biti usposobljen in preverjena njegova strokovna usposobljenost, tako 

na področju varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi iz področja požarne varnosti! 
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 

Kršitev enakopravnosti 
131. člen 

(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem 
ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, 
družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali 
svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje 
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost 
ljudi. 

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja 
ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let. 

 
 

Prisiljenje 
132. člen 

(1) Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do 
enega leta. 

(2) Pregon se začne na predlog. 

 
Grožnja 
135. člen 

(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali 
telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.  

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z 
orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo 
okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  

(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog. 

 
 

Mučenje 
135.a člen 

(1) Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, da si od njega 
ali tretje osebe pridobi informacijo oziroma priznanje, da ga kaznuje za dejanje, ki ga je storil on ali tretja oseba ali je 
za to dejanje osumljen on ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal pritisk ali da bi ustrahoval tretjo osebo ali 
nanjo izvajal pritisk ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na kateri koli obliki kršitve enakopravnosti, se kaznuje z 
zaporom od enega do desetih let.  

(2) Če bolečino ali trpljenje iz prejšnjega odstavka povzroči ali prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki 
nastopa z uradnim statusom ali pooblastilom ali na pobudo take osebe ali z njeno izrecno ali tiho privolitvijo, se 
kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let.  

 

 
Zloraba osebnih podatkov 

143. člen 
(1) Kdor brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki 

nanašajo, osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika, posreduje v javno 
objavo ali jih javno objavi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  

(2) Enako se kaznuje, kdor vdre ali nepooblaščeno vstopi v računalniško vodeno zbirko podatkov z 
namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek. 

(3) Kdor na svetovnem medmrežju ali drugače javno objavi ali omogoči drugemu objavo osebnih podatkov 
žrtev kaznivih dejanj, žrtev kršitev pravic ali svoboščin, zaščitenih prič, ki se nahajajo v sodnih spisih sodnih 
postopkov, kjer po zakonu ali po odločitvi sodišča ni dovoljena prisotnost javnosti ali identifikacija žrtev ali zaščitenih 

Določbe KAZENSKEGA ZAKONIKA RS, ki se 
preganjajo po URADNI DOLŽNOSTI 



6 

 

prič ter osebnih zapisov o njih v zvezi s sodnim postopkom, na podlagi katerih se te osebe lahko določi ali so 
določljive, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) Kdor prevzame identiteto druge osebe ali z obdelavo njenih osebnih podatkov izkorišča njene pravice, 
si na njen račun pridobiva premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo, se 
kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.  

(5) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da posreduje v javno objavo ali javno objavi 
občutljive osebne podatke, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(6) Kdor javno objavi posnetke ali sporočila druge osebe s seksualno vsebino brez privolitve te osebe in s 
tem huje prizadene njeno zasebnost, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

(7) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali 
uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(8) Pregon iz četrtega in šestega odstavka tega člena se začne na predlog. 

 
 

Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije 
144. člen 

(1) Kdor pri opravljanju svojega dela prepreči drugemu, da bi uporabil svojo pravico do pritožbe, ugovora 
ali kakšnega drugega pravnega sredstva, do vloge ali predloga, ali da bi dal politične ali druge pobude splošnega 
pomena, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali pravic, se kaznuje 
z zaporom do dveh let. 

 
 

Preprečitev ali oviranje javnega shoda 
145. člen 

(1) Kdor s silo, resno grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače protipravno prepreči ali ovira sklicanje ali potek 
mirnega javnega shoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo svojega uradnega položaja ali 
uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

 

 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME 

Razžalitev 
158. člen 

(1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom 

javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
šestih mesecev. 

(3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni 
kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, obrambi 
kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z 
namenom zaničevanja. 

(4) Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe stranki ali eno od njiju kaznovati ali kazen odpustit i. 

 
 

Obrekovanje 
159. člen 

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, 
čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom 
javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
enega leta. 

(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se 
storilec kaznuje z zaporom do dveh let. 

 
 
 
 
 
 

Žaljiva obdolžitev 
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160. člen 
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z 

denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom 

javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
šestih mesecev. 

(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(4) Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost 
tistega, kar je trdil ali raznašal, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, lahko pa se kaznuje za razžalitev (158. 
člen) ali očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja (162. člen). 

(5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, se sme resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi 
dokazi pa le, če pregon ali sojenje ni mogoče ali ni dovoljeno. 

(6) Če je bila žaljiva obdolžitev, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti, storjena v okoliščinah iz tretjega odstavka 158. člena tega zakonika, se storilec ne kaznuje za žaljivo 
obdolžitev, čeprav ni pravnomočne sodbe, če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je 
trdil ali raznašal. 

 
Opravljanje 

161. člen 
(1) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja kakšne osebe, kar lahko škoduje 

njenemu dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom 

javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
šestih mesecev. 

(3) Če je tisto, kar kdo trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(4) Resničnosti ali neresničnosti tistega, kar se trdi ali raznaša iz osebnega ali družinskega življenja koga 
drugega, ni mogoče dokazovati, razen v primerih iz petega odstavka tega člena. 

(5) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja drugega pri opravljanju uradne dolžnosti, 
politične ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, se ne kaznuje, če 
dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali 
raznašal. 

 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE 

Prenašanje nalezljivih bolezni 
177. člen 

(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, 
izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, 
da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organi določijo 
ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se 
kužna bolezen prenese na ljudi. 

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, 
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka 
pa z zaporom do petih let. 

 
 

Malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti 
179. člen 

(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške 
znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje 
(a) zdravstveni delavec, ki pri svoji zdravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili stroke, pa pri 
tem povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje ali 
(b) zdravilec, ki pri opravljanju dovoljene zdravilske dejavnosti iz malomarnosti neustrezno izbere in uporabi 
zdravilski sistem ali zdravilsko metodo, pa pri tem povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje. 

(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka kdo umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 
osmih let. 
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE IN SOCIALNO VARNOST 

Kršitev temeljnih pravic delavcev 
196. člen 

(1) Kdor ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači 
in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, 
varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših delavcev, 
prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in tako prikrajša enega ali več delavcev ali 
iskalcev zaposlitve za pravice, ki jim pripadajo, ali jim jih omeji, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo. 

(2) Če so bile z dejanjem iz prejšnjega odstavka kršene pravice najmanj dvajsetih delavcev ali če so 
enemu ali več delavcem kršene pravice v obdobju najmanj dveh let, se storilec kaznuje z zaporom do petih let in 
denarno kaznijo. 

(3) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje, kdor pogojuje sklenitev pogodbe o zaposlitvi s 
tem, da delavka med zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka ali od delavke med zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo 
v takem primeru dala odpoved delovnega razmerja ali sprejela sporazumno prenehanje delovnega razmerja. 

 
 

Šikaniranje na delovnem mestu 
197. člen 

(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem 
ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z 
zaporom do dveh let. 

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali 
zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

 
  

Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic 
200. člen 

(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do 
sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem 
svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat. 

 
 

Ogrožanje varnosti pri delu 
201. člen 

(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani 
varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu v rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali 
drugih delovnih krajih in ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi za njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo 
delovanje, kadar je potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in tako povzroči 
nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z 
zaporom do enega leta. 

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno 
poškodbo ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do 
petih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do treh let. 

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, 
se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz 
tretjega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let. 

 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVNI PROMET 

Izdaja in uporaba lažnega zdravniškega ali veterinarskega spričevala 
255. člen 

(1) Zdravnik, ki zavestno izda lažno zdravniško spričevalo ali drugo zdravniško potrdilo, se kaznuje z 
zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno uporabi zdravniško spričevalo ali potrdilo iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Veterinar, ki zavestno izda lažno veterinarsko spričevalo, se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zavestno uporabi spričevalo iz prejšnjega odstavka. 

 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST, JAVNA POOBLASTILA IN 

JAVNA SREDSTVA 

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 
257. člen 

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi 
uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se 
kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se 
kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne 
opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z 
zaporom od treh mesecev do petih let. 

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali 
vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti. 

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko 
protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

 
 

Oškodovanje javnih sredstev 
257.a člen 

(1) Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri 
naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno 
nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav 
predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska 
škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.  

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z 
zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.  

(3) Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna 
oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v 
javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice.  

(4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske 
naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge 
pravne osebe javnega prava.  

 
 

Nevestno delo v službi 
258. člen 

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali 
kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane 
zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev 
oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let. 

 

 
Jemanje podkupnine 

261. člen 
(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 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. 
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(4) Sprejeta nagrada, darilo in kakšna druga korist se vzamejo. 

 
 

Dajanje podkupnine 
262. člen 

(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.  

 

 
Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje 

263. člen 
(1) Kdor zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo 

oziroma ponudbo take koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da se opravi 
ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do štirih let in denarno kaznijo. 

(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posreduje, da bi se 
opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo 
opraviti. 

(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka pred posredovanjem ali po njem zase ali za koga 
drugega sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom od enega do šestih let in denarno 
kaznijo. 

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo. 

 

 
Izsiljevanje izjave 

267. člen 
(1) Uradna oseba, ki pri opravljanju službe ali javnih pooblastil uporabi silo, grožnjo ali kakšno drugo 

nedovoljeno sredstvo ali nedovoljen način, da bi od obdolženca, priče, izvedenca ali koga drugega izsilila izpovedbo 
ali kakšno drugo izjavo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(2) Če je bilo dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s hudim nasiljem ali če storilec z izsiljevanjem 
izpovedbe povzroči hude posledice za obdolženca v kazenskem postopku, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 
osmih let. 

 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOJAŠKO SLUŽBO 

 
Grdo ravnanje s podrejenim 

274. člen 
(1) Nadrejena vojaška oseba, ki v službi ali v zvezi s službo grdo ravna s podrejenim, ali ravna z njim tako, 

da žali njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Če nadrejena vojaška oseba stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti več osebam, se kaznuje z 

zaporom do petih let. 
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVOSODJE 

Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje 
280. člen 

(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen treh ali več let 
zapora, pa ga v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje poskušeno ali dokončano,  se kaznuje z 
zaporom do enega leta. 

(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana 
kazen najmanj petnajst let zapora ali dosmrtni zapor, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Kdor ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če je 
storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni 
sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, ne 
kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali 
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti. 

 
 

Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca 
281. člen 

(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajstih let 
zapora ali dosmrtnega zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od 
take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, 
če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje 
z zaporom do treh let. 

(3) Kdor opusti ovadbo, se ne kaznuje, če je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski 
skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali 
posvojenec ali če je zagovornik, zdravnik ali spovednik storilca. Ker se katera od oseb iz tega odstavka razen 
zagovornika, zdravnika ali spovednika ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev 
ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane 
istospolne partnerske skupnosti. 

 
 

Pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja 
282. člen 

(1) Kdor skriva storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali mu s skrivanjem orodja, 
sledov ali kako drugače pomaga, da ga ne odkrijejo, ali kdor skriva obsojenca ali stori kaj drugega, da se ne bi izvršila 
kazen ali izrečeni varnostni ukrep ali da se ne bi uporabil vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom, se 
kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Če gre za pomoč storilcu kaznivega dejanja po prejšnjem odstavku, za katero je predpisana kazen 
zapora najmanj petnajstih let ali dosmrtnega zapora, se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 

(3) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne sme biti ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je 
predpisana za kaznivo dejanje osebe, ki ji je storilec pomagal. 

(4) Za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena se ne kaznuje zakonec storilca, oseba, s katero 
živi v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali 
sestra, posvojitelj ali posvojenec. Ker se katera od oseb iz tega odstavka ne kaznuje za kaznivo dejanje iz prvega ali 
drugega odstavka, se za pomoč storilcu pri storitvi kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne 
kaznuje niti njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne 
partnerske skupnosti. 

(5) Če se pregon storilca kaznivega dejanja začne na predlog, se tudi storilec kaznivega dejanja iz prvega 
odstavka tega člena preganja na predlog. 

 
 

Kriva ovadba 
283. člen 

(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni 
storil, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede 
kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega 
ve, da ga ni storil. 

(3) Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni 
storil, se kaznuje z denarno kaznijo. 



12 

 

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno, in s tem povzroči, da državni organi začnejo 
ukrepati. 

(5) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 

 
 

Kriva izpovedba 
284. člen 

(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred sodiščem, v postopku o prekršku, 
parlamentarne preiskave, za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem 
disciplinskem ali upravnem postopku po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da lažno pisno mnenje, ali prevajalec, 
ki da lažni pisni prevod, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z zaslišanjem strank v pravdnem, nepravdnem, 
izvršilnem ali upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali drug pristojni organ na to izpovedbo oprlo 
svojo odločbo v tem postopku. 

(3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 
(4) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno hude posledice za obdolženca, se storilec kaznuje z 

zaporom od enega do osmih let. 
(5) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo, preden se izda dokončna odločba, se kaznuje z 

denarno kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen. 

 
 

Preprečitev dokazovanja 
285. člen 

(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. 

 
 

Kršitev tajnosti postopka 
287. člen 

(1) Kdor neupravičeno izda, kar je izvedel v postopku pred glavno obravnavo ali na obravnavi pred 
sodiščem, na ustni obravnavi v upravnem postopku ali postopku o prekršku ali postopku parlamentarne preiskave ali v 
postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije, za kar je z zakonom določeno, da se ne sme objaviti, ali pa je bilo 
z odločbo pristojnega organa ali sodišča odločeno, da ostane tajno, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 
enega leta. 

(2) Kdor objavi osebne podatke mladoletne osebe, ki je udeleženec v sodnem, upravnem ali v 
kakršnemkoli drugem postopku, ali objavi druge informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati njegovo 
identiteto, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 3 let. 

(3) Kdor razkrije identiteto ali posamezne osebne ali druge podatke, ki bi lahko pripeljali do razkritja 
identitete zaščitene priče, ogrožene osebe ali osebe s prirejeno identiteto, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor razkrije identiteto ali posamezne osebne ali druge 
podatke, ki bi lahko pripeljali do razkritja identitete zaščitenega prijavitelja korupcije, če so s tem razkritjem prijavitelju 
povzročene hujše posledice.  

(5) Če stori dejanje iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena uradna oseba, se kaznuje z zaporom do 
petih let.  

 
 

Preprečitev vrnitve na delo 
289. člen 

Kdor zavestno ne ravna po pravnomočni sodni odločbi, s katero je bilo odločeno o vrnitvi delavca na delo, se kaznuje 
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

 
 

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti 
297. člen 

(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, 
verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, 
političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje 
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storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z 
zaporom do dveh let.  

(2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad 
drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali 
zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja 
zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.  

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih 
straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je 
nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki 
uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.  

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, 
ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, 
skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja 
ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, 
namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno 
onemogoči. 

 

 
Samovoljnost 

310. člen 
(1) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, se kaznuje z 

denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 
(2) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, z uporabo sile ali 

resne grožnje z napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom do dveh let. 
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka za drugega. 
(4) Kdor zase ali koga drugega z dejanjem iz drugega odstavka tega člena izterja dolg, se kaznuje z 

zaporom do treh let. 
(5) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo, za dejanji iz drugega in 

tretjega odstavka pa na predlog. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pooblaščena odvetniška pisarna za 
zastopanje članov sindikata 


