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POVZETEK
V zadnjih letih se Republika Slovenija srečuje z zelo perečo problematiko ilegalnih prehodov
državne meje, ki se iz leta v leto povečuje. Magistrska naloga proučuje trenutno situacijo,
povezano s tihotapljenjem ilegalnih migrantov na območju Republike Slovenije in Evropske
unije, ter aktualno zakonodajo, ki ureja to področje, predvsem pravice tihotapcev ilegalnih
migrantov, tj. storilcev kaznivih dejanj, ki opravljajo nezakonite prevoze ilegalnih migrantov
preko državne meje. Naloga se osredotoči na analizo stroškov po posameznih letih,
nastajajočih v kazenskih postopkih zoper tihotapce ilegalnih migrantov na Okrožnem sodišču
v Kopru. Raziskava je pokazala, da je porast kriminalitete, povezane s tihotapljenjem
ilegalnih migrantov, privedel do ogromnega zvišanja stroškov, ki obremenjujejo državni
proračun, zato so v zaključnem delu naloge podani predlogi za rešitev te problematike.
Ključne besede: tihotapci, ilegalni migranti, stroški, kazenski postopki, državna meja, organi
pregona.

SUMMARY
In recent years, the Republic of Slovenia has encountered a very pressing issue of illegal
border crossings, which have been increasing throughout the years. The present master’s
degree thesis examines the current situation related to smuggling of illegal migrants in the
Republic of Slovenia and EU countries, and the existing legislation on the subject, in
particular the legal rights of smugglers of illegal migrants, i.e. perpetrators of crime who carry
out the illegal transportation of illegal migrants across national borders. The thesis focuses on
the analysis of yearly costs which have been incurring in the criminal proceedings against
illegal migrant smugglers at the District court Koper. The research showed that the increased
criminality, related to the smuggling of illegal migrants, led to huge increases in costs, which
burdened the public budget, therefore in the conclusion of the thesis, proposals were made to
solve these problems.
Keywords: smugglers, illegal migrants, costs, criminal proceedings, state border, law
enforcement authorities.
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UVOD

Zaradi migracijske krize, ko množice migrantov prihajajo po Sredozemskem morju in po
kopnem preko Grčije v druge države Evropske unije (v nadaljevanju EU), je tudi Slovenijo
prečkalo nešteto migrantov. Največji problem pri tem so ilegalni migranti, ki jih tihotapci
mimo zakonitih poti vodijo preko državne meje Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) v
druge države EU. Vse to poteka v finančno breme oseb, ki so pobegnile z območij, kjer
divjajo vojne ali pa vladata huda revščina in lakota. Znano je, da tihotapci ilegalnih migrantov
zahtevajo ogromne vsote denarja od oseb, ki jih mimo zakona spravljajo čez državne meje.
Množično prečkanje ilegalnih migrantov preko državnih meja in mimo zakonitih načinov
prihoda v EU se odraža med drugim tudi v povečanem številu policijskih in sodnih postopkov
zoper tihotapce ilegalnih migrantov in posledično v ogromnem povečanju stroškov v sodnih
postopkih. V nalogi obravnavamo institucionalizirane pravice tihotapcev ilegalnih migrantov
v kazenskih postopkih v RS z vidika zmanjševanja stroškov taistih postopkov.

1.1

Opredelitev problema proučevanja

Migracije so sociološki problem in potekajo že od samega nastanka človeštva oziroma od
pradavnine. Številčnejše so postale v 18. in 19. stoletju s spreminjanjem mej in uvedbo potnih
listov. V grobem jih delimo na migracije priseljevanja družinskih članov, priseljevanje
prosilcev za azil iz tretjega sveta in nezakonite migracije neevropskih priseljencev (Medica in
Lukič 2011). Problem pa predstavljajo predvsem tihotapci ilegalnih migrantov in z njimi
povezani stroški v kazenskih postopkih. Slednje bo obravnavano v magistrskem delu kot
problem na primeru Slovenije – natančneje Okrožnega sodišča v Kopru.
Časovno migracije v evropski prostor razdelimo na dekolonizacijsko gibanje v 50-ih in 60-ih
letih prejšnjega stoletja kot posledico razpada kolonij in oblikovanja novih držav; delovne
migracije v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja, s katerimi so si evropske države
zagotavljale delovno silo; migracije zaradi zdomskega dela, alternativne migracije v 80-ih in
90-ih letih ter, za nalogo najbolj relevantne, migracije 21. stoletja, ki so posledica prostega
pretoka delovne sile in prostega gibanja oseb (Bučar-Ručman 2014). Zanimale nas bodo
predvsem migracije v Slovenijo, ki so postale problem, ko je Avstrija v letu 2019 omejila
prehode in uvedla strog nadzor državne meje (Cerar 2019), in sodni postopki ter z njimi
povezani stroški glede kazenskega pregona tihotapcev ilegalnih migrantov. Po statističnih
podatkih je v letu 2018 s pomočjo tihotapcev v našo državo ilegalno prišlo skoraj 7.000
migrantov, v letu 2019 pa več kot 15.000 (SURS 2020).
V letih od 2017 do 2019 so se ilegalne migracije z Bližnjega vzhoda in Afrike bistveno
povečale zaradi kriznih razmer in povečanja natalitete ter velikih ekonomskih, socialnih in
gospodarskih težav v teh državah. Število ilegalnih migracij je odvisno od intenzivnosti
kriznih razmer in politike države, v katero migranti migrirajo. Skozi Slovenijo v zadnjih nekaj
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letih poteka priljubljena migracijska pot, tihotapci ilegalnih migrantov pa so v prevozih
ilegalnih migrantov našli lahek in nezakonit vir prihodkov (MNZ RS 2019).
Osebe, ki omogočajo prevoz ali nezakonit vstop osebe ali oseb preko mednarodne meje,
bodisi prikrito ali s prevaro, z uporabo lažnih dokumentov, kar je v nasprotju z zakonodajo
(tihotapci nezakonitih migrantov), predstavljajo, zaradi pravic, ki so jim dane v kazenskih
postopkih, veliko finančno breme za državo, v katero prevažajo ilegalne migrante (Evropski
svet 2018).
V magistrski nalogi torej obravnavamo problematiko stroškov, ki nastanejo za državo v
kazenskih postopkih zoper tihotapce ilegalnih migrantov. Opredeljujemo pravice oseb, ki
nezakonito prevažajo ilegalne migrante v Slovenijo, ki jim pripadajo po Evropski konvenciji
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustavi Republike Slovenije (Ustava RS,
Ur. l. RS, št. 33/1991-I, 42/1997 – UZS68, 66/2000 – UZ80, 24/2003 – UZ3a, 47, 68, 69/2004
– UZ14, 69/2004 – UZ43, 69/2004 – UZ50, 68/2006 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148,
47/2013 – UZ90, 97, 99 in 75/2016 – UZ70a) in Zakonu o kazenskem postopku (ZKP, Ur. l.
RS, št. št. 32/2012 – uradno prečiščeno besedilo, 47/2013, 87/2014, 8/2016 – odl. US,
64/2016 – odl. US, 65/2016 – odl. US, 66/2017 – ORZKP153,154, 22/2019 in 55/2020 – odl.
US), ter povzročajo visoke stroške v sodnih postopkih. Te pravice so pravica do zagovornika
po uradni dolžnosti, pravica do uporabe maternega jezika (pravica do tolmača), pravica do
dokazovanja z izvedencem ter drugi stroški, ki nastanejo tekom kazenskega postopka.
Ker se število ilegalnih migracij povečuje, posledično rastejo vsi stroški, povezani s tihotapci
ilegalnih migrantov (Okrožno sodišče v Kopru 2020). Ker gre za visoke stroške se postavlja
vprašanje, kako omejiti njihovo rast oziroma kako jih zmanjšati ob hkratnem zagotavljanju
pravic, ki jih določajo Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (1950), Ustava
Republike Slovenije, Zakon o kazenskem postopku in Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št.
50/2012 – uradno prečiščeno besedilo, 6/2016 – popr., 54/2015, 38/2016, 27/2017 in 23/2020)
ter druge mednarodne konvencije in pogodbe.
V nalogi obravnavamo tudi možnosti obvladovanja ilegalnih migracij ter posledično
zmanjšanje stroškov, ki nastajajo v sodnih postopkih zoper tihotapce ilegalnih migrantov ter
pri izvrševanju pravnomočnih sodb zoper njih. Na podlagi analize obstoječih zakonskih in
podzakonskih predpisov, ki urejajo stroškovne posledice kazenskih postopkov zoper tihotapce
ilegalnih migrantov, predlagamo spremembe Zakona o kazenskem postopku (ZKP) glede
stroškov kazenskega postopka in stroškov, povezanih z izvrševanjem kazenskih sankcij,
Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM; Ur. l. RS, št. 35/2010 – uradno prečiščeno besedilo,
15/2013 – ZNPPol, 5/2017, 68/2017 in 47/2019), Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 1/2018,
9/2018 in 62/2019) in ustreznih podzakonskih aktov in nekaterih pravilnikov – Pravilnik o
sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ur. l. RS, št. 84/2018), Pravilnik o
vročanju, o detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku (Ur.
l. RS, št. 61/2019), Odvetniška tarifa (Ur. l. RS, št. 2/2015, 28/2018). V nalogi prikazujemo
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tudi nekatere ukrepe proti nezakonitemu priseljevanju oziroma ukrepe za preprečevanje
tihotapljenja nezakonitih migrantov, s čimer naj bi se posledično zmanjšali stroški, ki
nastajajo v kazenskih postopkih in z njimi povezanih postopkih.

1.2

Namen in cilji

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje literature,
analize zakonodaje, analize internih podatkov izbranega sodišča, analize neposrednih
stroškov, ki nastanejo zaradi zagotavljanja procesnih pravic, in analize empiričnih podatkov o
dejanskih stroških v kazenskih postopkih zoper tihotapce (Okrožno sodišče v Kopru 2020)
proučiti možnosti, kako učinkoviteje obvladovati te stroške in jih po možnosti zmanjšati. Gre
predvsem za stroške odvetnikov, tolmačev, izvedencev in vročevalcev pri sodnih obravnavah
na Okrožnem sodišču v Kopru v povezavi z nezakonitimi prevozi migrantov. Zagotavljanje
kakovostne storitve in čim bolj učinkovito porabljena sredstva v sodnih postopkih so, poleg
neodvisnosti, nepristranskosti, odgovornosti, integritete, poštenosti ter optimalne in
predvidljive izrabe časa, ena temeljnih vrednot sodstva.
V magistrski nalogi zasledujemo naslednje zastavljene cilje:
 analiza literature obravnavanega področja,
 analiza obstoječe zakonodaje,
 analiza stroškov kazenskih postopkov zoper tihotapce ilegalnih migrantov na podlagi
primera Okrožnega sodišča v Kopru za leta 2017 do 2019,
 oblikovanje predlogov za zmanjšanje teh stroškov,
 predlog sprememb obstoječe zakonodaje in podzakonskih predpisov.

1.3

Metode raziskovanja

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del. Uporabili smo več različnih
raziskovalnih metod, ki se med seboj dopolnjujejo.
V teoretičnem delu je uporabljena deskriptivna metoda, predvsem statistična in finančna
analiza, z namenom ugotavljanja števila kazenskih postopkov zoper tihotapce ilegalnih
migrantov, višine nastalih stroškov in uporabe finančnih sredstev v tovrstnih kazenskih
postopkih, ki jih obravnava Okrožno sodišče v Kopru. Uporabljena je tudi metoda
kompilacije (povzemanje stališč referenčnih avtorjev) ter metoda sinteze za oblikovanje novih
spoznanj in ugotovitev.
V empiričnem delu so prikazani podatki o stroških in številu sodnih postopkov zoper
tihotapce ilegalnim migrantov. Na podlagi namišljenega primera je prikazan potek
kazenskega postopka ter podan natančen razrez stroškov takega postopka po posameznih
postavkah (stroški odvetnikov, tolmačev, izvedencev, vročevalcev, drugi stroški). Študija
3

primera je postopek znanstvenega spoznavanja, ki opisuje posamezne pojave. Pojav, ki ga
raziskujemo, mora biti dovolj pomemben, da lahko spoznanja o njem povežemo v širši splet.
Pri zbiranju podatkov v okviru študije primera smo uporabili metodo analize zbranih
podatkov o sodnih stroških, ki nastajajo zaradi ilegalnih prevozov migrantov.

1.4

Predpostavke in omejitve raziskave

Ker gre za specifično temo, za katero je značilno, da ima veliko podatkov interne narave, smo
si pomagali z letnimi poročili, do katerih lahko dostopa le zaposlena oseba na Okrožnem
sodišču v Kopru.

4
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ILEGALNE MIGRACIJE IN TIHOTAPCI ILEGALNIH MIGRANTOV

Osrednja tema magistrske naloge so stroški, povezani s tihotapljenjem ilegalnih migrantov. V
nadaljevanju bomo zato najprej predstavili ključne pojme, kot so migracije, ilegalne
migracije, tihotapci ilegalnih migrantov. Šele nato bomo predstavili pravice tihotapcev
ilegalnih migrantov v kazenskih postopkih ter stroške, ki v teh postopkih nastanejo.

2.1

Migracije – opredelitev, vzroki in vrste

Mednarodna organizacija za migracije (v nadaljevanju IOM) opredeljuje pojav migracij (po
slovensko selitve) kot kompleksen globalni pojav, s katerim se srečujejo vse države po svetu.
Države so lahko izvor migracij, prehodni cilj potovanja ali mesto priselitve, v določenih
primerih je moč zaznati vse tri pojave hkrati (IOM 2006).
Klinar (1976, 16) definira migracijo kot združenje dveh pojmov, in sicer imigracije in
emigracije.
Card (2009, 1) opredeli imigracijo kot stalen ali začasen prehod posameznikov ali skupine
ljudi v državo ali kraj, ki ni kraj porekla, z namenom iskanja boljšega življenja. Po Berryju
(2008, 5) pojav imigracij vpliva na nastanek medkulturnih razlik ter prilagajanje dotičnega
posameznika, ki je predhodno imigriral v drugo državo ali kraj, v drugo kulturo.
Emigracijo (lat. emigrare) Docquier idr. (2013) v svoji študiji opisujejo kot pomen
preseljevanja iz neke države v drugo državo.
Pomembno pa je razlikovati med beguncem in migrantom. Po Konvenciji o statusu beguncev
iz leta 1951 so begunci osebe, ki bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem. Migranti
pa so osebe, ki se selijo predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšale svoj življenjski
standard, zaradi šolanja, združitve družin in drugih, predvsem ekonomskih razlogov (Ma. Ja.
2015). Veliko domačih (npr. Kanduč in Bučar-Ručman 2016; Medica, Kralj in Simčič 2012)
in tudi tujih avtorjev (npr. Castles 2011; Crawley in Skleparis 2018; Scipioni 2018) je
obravnavalo problematiko migrantov z različnih zornih kotov, pri čemer so upoštevali
različne dejavnike, od psiholoških, socioloških, pravnih ipd.
Klinar (1976) je vzroke migracij razdelil v tri velike skupine, in sicer:
 ekonomski in demografski vzroki,
 politični in vojaški vzroki ter
 osebni in družinski vzroki.
Ekonomske in demografske vzroke migracij Klinar (1996) razume kot reševanje eksistence,
izboljšanje ekonomskega položaja, prenaseljenost ipd. Med politične in vojaške vzroke
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prišteva prisilno preseljevanje zaradi vojn. Osebne in družinske vzroke pa pojmuje kot
možnost pridobitve izobrazbe (Klinar 1976).
Ekonomski vzroki za migracije nastajajo zaradi želje po izboljšanju življenjskih in
materialnih razmer. To pomeni, da selitve potekajo iz izvorne države, katere gospodarstvo je
šibkejše, v bolj razvite države z močnim gospodarstvom (Kralj Serša, Jeršin Tomassini in
Nemec 2015, 199).
V državah tretjega sveta se še vedno širijo revščina, lakota in bolezni, ob tem pa se tudi
nataliteta izredno hitro povečuje. Thomas (2008, 356) navaja, da se od 80. in 90. let naprej po
vsem svetu uveljavlja neoliberalna gospodarska politika (t. i. Washingtonski konsenz) z
institucijami globalnega vodenja, s čemer se povečuje neenakost med državami. Posledično
so bile države drugega sveta in nekdanjega vzhodnega bloka odrinjene v skupino držav
tretjega sveta in milijoni ljudi, ki so bili prej vajeni zaščite države, so s tranzicijo v tržno
gospodarstvo pahnjeni v revščino. V državah tretjega sveta je močno čutiti neugoden vpliv
globalizacije, saj so države prisiljene uvajati politiko svobodnega trga kot pogoj za odložitev
dolgov in v upanju, da bodo pritegnile nove naložbe, ki bi spodbudile razvoj. Kako veliki so
bili ti odzivi, je pokazala OZN leta 2000, ko je sprejela Razvojne cilje tisočletja (Millenium
Development Goals). Ti določajo časovno omejene, izmerljive cilje na osmih področjih, ki
segajo od revščine do zdravja, družbenega spola, izobrazbe, okolja in razvoja. Prej opisane
ugotovitve so sprožilni dejavnik migracijskih tokov iz držav tretjega sveta, kjer se revščina
poglablja, kjer nastajajo velike socialne razlike in tudi konflikti. Večina teh migracijskih
tokov iz držav tretjega sveta je usmerjena v razvite države EU. Tu gre predvsem za afriške
države in nekatere države Bližnjega vzhoda, kakor tudi nekatere azijske države. Države EU so
zaradi tega prisiljene pripraviti ustrezne oblike reševanja problemov teh migracijskih tokov
oziroma ljudi, ki bežijo iz držav tretjega sveta zaradi vojaških konfliktov ali nepredstavljive
revščine. V okviru teh priprav je za osebe, ki jih sprejemajo oziroma jim podelijo azil, treba
zagotoviti ustrezna sredstva in primerne razmere za njihovo bivanje in morebitno integracijo;
če pa se te osebe po določenem času želijo vrniti v matično državo, jim je treba to omogočiti
na dostojen in sprejemljiv način. Obenem države EU izvajajo politiko in ukrepe
preprečevanja ilegalnih migracij, vključno s preprečevanjem, odkrivanjem in kaznovanjem
pripadnikov hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem in prevozi ilegalnih
migrantov. Vse to povzroča visoke stroške državam EU. Ob tem ne gre prezreti dejstva, da
omenjene hudodelske združbe na račun nezakonitega spravljanja migrantov v države EU
bogatijo, istočasno pa siromašijo že tako težak socialni položaj teh migrantov.
V 21. stoletju so se politične razmere na Bližnjem vzhodu in v Afriki zaradi vojaških
konfliktov v Iraku, Libiji in Siriji ter slabih gospodarskih in političnih razmer v Afriki
bistveno spremenile na škodo prebivalcev teh držav. UNHCR poroča, da se je število
beguncev zaradi dolgoletnih konfliktov v Afganistanu ter novih konfliktov v Siriji in Jemnu
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močno povečalo. V letu 2015 je iz treh držav, in sicer Sirije, Afganistana in Somalije,
prebegnilo preko osem milijonov beguncev (UNHCR 2016).
Migracije, pogojene s političnimi, ekonomskimi in vojaškimi vzroki, sprožajo tudi družinske
migracije. Slednje predstavljajo približno tretjino preseljevanja v EU in v enakem deležu tudi
v RS. Pri združevanju družin gre za stanje, ko lahko migranti, ki pridobijo dovoljenje za
stalno bivanje v neki državi, zaprosijo za dovoljenje za začasno prebivanje svojih družinskih
članov v isti državi. Pravica do združitve družine je uveljavljena kot temeljna človekova
pravica. Tovrstno priseljevanje je EU uredila z Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22.
septembra 2003 o pravici do združitve družine (Ur. l. EU L 251).
Hüttlova in Leandro (2015) navajata, da se razlogi priseljencev, ki vstopajo v EU,
spreminjajo. V prejšnjih letih so bili poglavitni pogoji za priseljevanje predvsem gospodarski
in združevanje družin. V zadnjem času pa je Evropa doživela ogromen val beguncev, ki
bežijo pred vojnami in spopadi v Siriji, Afganistanu, Iraku in drugih državah (Evropska
komisija 2017).
Po vrstah migracije delimo na priseljevanja družinskih članov, priseljevanje prosilcev za azil
iz tretjega sveta in nezakonite migracije neevropskih priseljencev (Medica in Lukič 2012, 12).
Na sliki 1 so prikazane situacije, v katerih se migranti lahko znajdejo (Tapinos 1999b, 232). Iz
slike lahko razberemo, da prihajajo migranti v določeno ciljno državo na dva osnovna načina,
in sicer legalno z veljavnimi dokumenti in ilegalno s ponarejenimi dokumenti ali z ilegalnim
prehodom državne meje.

Slika 1: Prikaz situacij, v katerih se znajdejo migranti
Vir: Tapinos 1999b.
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Tudi legalni migranti, ki pridobijo dovoljenje za bivanje in delo, lahko postanejo ilegalni
migranti, če jim to dovoljenje preneha veljati in se ne izselijo iz države, ampak ostanejo v njej
brez dovoljenja. Ilegalni migranti pa lahko v določenih primerih, odvisno od zakonodaje
ciljne države, postanejo legalni migranti s pridobitvijo azila ali dovoljenja za začasno ali
stalno prebivanje in delovno dovoljenje, če to dopuščajo predpisi.

2.2

Ilegalne migracije – opredelitev in vzroki

Ilegalne ali nelegalne migracije so pojav, ki je prisoten po vsem svetu že najmanj 2000 let.
Gre za pojav, ki ga sprožijo osebe iz določenih držav, iz katerih namerno »bežijo« in na
nedovoljen način prečkajo državno mejo druge države, v kateri se ne prijavijo, za kar
uporabljajo med ostalim tudi ponarejene dokumente in kršijo pogoje vize (Baldwin-Edwards
2008, 1450).
Pri ilegalnih imigracijah je treba upoštevati, da gre za prepovedan prehod državne meje in s
tem izognitev organom, ki nadzorujejo državno mejo določene države. Lahko pa gre tudi za
navidezno zakonit vstop na podlagi neregularnih dokumentov. Ta pojav je v slovenski
kazenski zakonodaji opredeljen kot kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali
ozemlja države po 308. členu KZ-1.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ b. l.) za pobegle preko meje najdemo tri
besede, in sicer:
 ilegalec, tj. oseba, ki se na nekem prostoru oziroma državi nahaja brez dovoljenja za to
pristojnih oblasti,
 migrant, tj. oseba, ki se seli iz enega kraja v drugega oziroma iz države v državo,
 prebežnik, tj. oseba, ki iz enega kraja ali države prebeži v drugega, običajno nelegalno.
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (United Nations High Commissioner for
Refugges) (UNHCR) navaja besedo »iregularen« kot primernejšo od besede »ilegalen«, saj
slednja implicira kriminalizacijo in dehumanizacijo osebe. Iregularen migrant je torej oseba,
ki je iz različnih vzrokov iregularno vstopila v državo (UNHCR Slovenija 2017).
Spekter nezakonitega priseljevanja je zelo širok. Mnogi migranti vstopijo v državo ilegalno.
Veliko jih vstopi povsem zakonito, vendar pa jim nato ne dovolijo obnoviti vizumov oziroma
dovoljenj. V to skupino sodijo na primer delavci, ki se ne vrnejo domov, ko jim pogodba
poteče, ali zavrnjeni prosilci za azil (Tapinos 1999a).
Izhajajoč iz zgornjih opredelitev lahko povzamemo, da so ilegalni migranti tiste osebe iz
drugih držav, ki preidejo mejno črto določene države mimo regularnih poti (mejnih prehodov)
in se tudi ne prijavijo pristojnim organom, da so vstopili na ozemlje določene države. Tudi
Evropska komisija glede na 5. člen Zakonika o schengenskih mejah kot neregularne migrante
šteje državljane tretjih držav, ki nimajo ali več ne izpolnjujejo pogojev za vstop v države
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schengenskega območja ali jim je dovoljenje za bivanje ali stalno bivališče v državi, v kateri
so ga pridobili, prenehalo na kakršen koli način.
Vzrokov za ilegalne migracije je več, predvsem pa so to ekonomski, politični in varnostni
razlogi (Rezouni 2010, 3). Kot lahko vidimo v zadnjih nekaj letih (od leta 2015 dalje), je eden
glavnih razlogov za ilegalne migracije v Evropo gospodarska situacija v državah Afrike, kjer
je nataliteta nadpovprečno visoka, gospodarstvo pa slabo razvito, primanjkuje delovnih mest
in s tem možnosti zaposlovanja. Ti ljudje, ki v svojih državi nimajo več nikakršne prihodnosti
glede zaposlitve in s tem vzdrževanja svoje eksistence, upajo na boljše možnosti v razvitejših
državah, ki pa tako množične ekonomske migracije zavračajo. Zato skušajo ti migranti na vse
možne načine vstopiti v eno izmed razvitih držav EU, računajoč na urejeno socialo in
možnost zaposlitve ter s tem ustvarjanje boljše prihodnosti. V nekaj zadnjih letih je iz Afrike
preko Sredozemskega morja na tak način v Italijo in naprej v Evropo prišlo na stotisoče
ekonomskih migrantov (Ogu 2017, 49). Del migrantov pa iz istih razlogov prihaja tudi iz
Afganistana in Pakistana. Drugi pomemben vzrok za nastajanje ilegalnih migracij so politične
razmere v določenih državah tretjega sveta, kjer so ponekod državljanske voljne (na primer
Sirija ali Irak) ali je vojna že ponehala, vendar kljub temu iz teh držav prihaja večje število
migrantov, ki ne morejo legalno vstopiti v države EU, zato se poslužujejo ilegalnih prehodov,
pri čemer jim v veliki meri pomagajo tudi kriminalne združbe. Vojna situacija v Siriji se ne
izboljšuje, zato vedno več Sirijcev zapušča svojo državo (Kingsley 2015; Salameh 2018).

2.3

Ilegalne migracije v Republiki Sloveniji

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017 so policisti na območju Republike Slovenije
obravnavali 1.934 ilegalnih prehodov državne meje. Povečanje ilegalnih migracij je bilo v
letu 2017 višje za 79,7 % v primerjavi z letom 2016. Policija je ugotovila, da so najpogostejši
ilegalni migranti državljani Afganistana, Turčije, Kosova, Pakistana in Alžirije. Po podatkih
policije se je število ilegalnih prehodov zunanje schengenske meje začelo večati v aprilu, še
bolj pa maja 2017. V tem letu je bilo povečano številko ilegalnih migrantov iz Turčije,
Alžirije in Kosova. Tujim organom je bilo vrnjenih 945 ilegalnih migrantov, od tega 767
Hrvaški (MNZ RS 2019).
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Slika 2: Nedovoljene migracije v letu 2017
Vir: MNZ RS 2019.
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018 so policisti na območju Republike Slovenije
obravnavali 9.149 ilegalnih prehodov državne meje. To število se je glede na leto 2017
povečalo za 373,1 %. Največ ilegalnih prehodov je obravnavala Policijska uprava Koper, in
sicer 46 %. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Afganistana in Alžirije.
Policija je skladno z mednarodnimi sporazumi tujim varnostnim organom vrnila 4.784 tujcev.
V letu 2018 so največ ilegalnih migrantov vrnili Hrvaški, in sicer 4.653 (MNZ RS 2019).

Slika 3: Nedovoljene migracije v letu 2018
Vir: MNZ RS 2019.
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2019 so policisti na območju Republike Slovenije
obravnavali 16.099 ilegalnih prehodov državne meje, ki so se glede na leto 2018 povečali za
73,80 %. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana.
Največ ilegalnih prehodov so obravnavali na Policijski upravi Koper (tretjino). Slovenski
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policisti so tujim varnostnim organom v tem letu vrnili 10.642 ilegalcev, od tega največ na
Hrvaško, skupno 10.526 (MNZ RS 2019).

Slika 4: Nedovoljene migracije v letu 2019
Vir: MNZ RS 2019.
Iz statističnih podatkov policije na sliki 4 je razvidno, da je v Republiko Slovenijo prihajalo
ogromno število ilegalnih migrantov oziroma poskušalo ilegalno prestopiti državno mejo. V
letu 2015 je bil problem ilegalnih migracij za RS manjšega pomena, saj je praktično ves
ilegalni migracijski val RS prešel in se razpršil po drugih državah EU, predvsem v Avstrijo in
Nemčijo. Kasneje pa so države EU začele postopoma zapirati svoje meje in niso več
dopuščale množičnih prihodov, zaradi česar je RS začela postajati končna destinacija za
ilegalne migrante, kar nam nazorno prikazujejo slike 2, 3 in 4 ter podatki o prošnjah za azil,
podanih s strani ilegalnih migrantov, ter število sprejetih ilegalnih migrantov v azilni
postopek. Kot je prikazano na slikah 2, 3 in 4, je po podatkih policije v RS v letih 2017, 2018
in 2019 vstopilo skupno 27.182 ilegalnih migrantov. Batis (1999, 213) pa je v sklopu svoje
študije ugotovil, da je (in bo tudi v prihodnje) v RS vstopilo še več ilegalnih migrantov, ki jih
policija ni uspela prijeti in so še vedno v državi.

2.4

Tihotapci ilegalnih migrantov – definicija in vzroki

Tihotapljenje ljudi opredelimo kot pojav, ko en posameznik drugemu ali širši skupini
omogoča transport ali nezakonit vstop preko mednarodne meje, posameznik ali skupina pa je
v to privolila; ob tem se dogajajo tudi prevare (kot je npr. uporaba ponarejene dokumentacije)
(Friebel in Guriev 2006, 2, 11). Prav tako je celoten postopek tudi v nasprotju z zakonodajo
ene ali več držav (Akman in Yuslan 2019, 86). Čeprav gre za pereče politično vprašanje, je
tihotapljenje migrantov še vedno v veliki meri neraziskano zaradi razpršenih in nepopolnih
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informacij (European Commission 2016). Konvencija Združenih narodov proti
mednarodnemu organiziranemu kriminalu uporablja izraz tihotapljenje migrantov, in sicer gre
za preskrbo nezakonitega vstopa osebe v državo z namenom posrednega ali neposrednega
pridobivanja finančne ali druge premoženjske koristi (Zakon o ratifikaciji Konvencije
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, Ur. l. RS, št. 41/04).
Po materialno-pravni kazenski zakonodaji RS se za tihotapljenje smatrajo dejanja, kadar
nekdo, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, čez carinsko črto EU prenese blago
velike premoženjske vrednosti ali ga prenese z uporabo sile ali grožnje oziroma kadar se s
takšnim dejanjem izogiba ukrepom carinskega nadzorstva, tako da se to blago prevaža, skriva
ali skladišči, ponuja na prodajo ali doseže prodajo in skupaj to blago doseže večjo
premoženjsko vrednost (250. člen KZ-1).
Kazenskopravna zakonodaja RS pod tihotapljenje šteje tudi dejanja, kadar se tujce, ki nimajo
dovoljenja za vstop v RS ali prebivanja v njej, nezakonito spravlja na njeno območje, jih po
njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kadar se več takih tujcev za plačilo spravi čez
mejo ali ozemlje RS (308. člena KZ-1).
Iz zgoraj povedanega je moč zaključiti, da so tihotapci blaga in ljudi osebe, ki izvajajo
dejanja, ki so opredeljena v citiranih členih KZ-1.
Najpomembnejši vzrok za izvajanje tihotapljenja ljudi oziroma migrantov je lahek in
ogromen zaslužek. Iz podatkov v kazenskih postopkih zoper tihotapce ilegalnih migrantov pri
Okrožnem sodišču v Kopru (2020) smo razbrali, da znašajo cene za ilegalni prevoz migrantov
preko državne meje ali preko ozemlja RS tudi do 5.000 EUR na osebo. Uradno je bilo
ugotovljeno, da je bilo v RS v letih 2017, 2018 in 2019 takih ilegalnih prehodov s pomočjo
kriminalcev oziroma kriminalnih združb 27.182; če si predstavljamo, da je cena tihotapljenja
vsakega migranta le polovico tega zneska, znaša zaslužek kriminalcev ali združb v tem
obdobju izključno v RS najmanj 67.955.000 EUR, kar je več kot 20.000.000 EUR letno. Ker
podatki o ilegalnih migranti v EU govorijo o več 100.000 osebah, si lahko samo
predstavljamo, za kako vrtoglave zaslužke gre v tem poslu. Skladno z opisanim lahko
sklepamo, da so takšna dejanja mamljiva za kriminalne združbe in kriminalne posameznike,
kljub zagroženim kaznim, ki pa so, kot bomo povedali v nadaljevanju, po našem mnenju
prenizke.
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3

PRAVICE TIHOTAPCEV ILEGALNIH MIGRANTOV V KAZENSKIH
POSTOPKIH

Ne glede na to, v kateri vlogi se posameznik pojavi (ali v vlogi državljana dotične države ali v
vlogi ilegalnega migranta v dotični državi), so mu ob vstopu v države partnerice Evropske
konvencije za človekove pravice (v nadaljevanju ESCP), dodeljene vse tiste pravice, ki so jim
zagotovljene z mednarodnimi konvencijami in pogodbami ter s pravili držav (FRA – Agencija
Evropske unije za temeljne pravice) (Keusch in Schuster 2012).

3.1

Predpisi, ki urejajo nadzor državne meje v povezavi s tihotapci ilegalnih
migrantov in njihovimi pravicami

Republika Slovenija je kot članica EU podpisala in ratificirala Lizbonsko pogodbo z dne 13.
decembra 2007 (Lizbonska pogodba, Ur. l. EU C 306), s katero se je med drugim zavezala h
krepitvi miru v EU, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Zato mora Republika Slovenija
državljanom EU nuditi območje svobode, varnosti in pravic brez notranjih meja ter izvajati
ustrezne ukrepe glede kontrole na zunanjih mejah, azilnih pravic, priseljevanja ter
preprečevanja kriminala in boja proti njemu. Te pravice, zajete v Lizbonski pogodbi, naj bi se
uveljavljale tudi v odnosu s preostalim svetom. V okviru teh pravic se v EU, in tudi v
Republiki Sloveniji kot članici EU, spodbuja vrednote in interese ter prispeva k zaščiti lastnih
državljanov, prispeva k miru in varnosti, medsebojnemu spoštovanju med narodi in varstvu
človekovih pravic, pravic otrok ter spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, predvsem
spoštovanja načel Ustanovne listine Združenih narodov (Lizbonska pogodba). Z Ustanovno
listino Združenih narodov so se podpisnice, med njimi tudi SFRJ kot pravna prednica
Republike Slovenije, dogovorile, da se ustvarjajo pogoji, v katerih se bo uveljavljala
pravičnost in spoštovanje obveznosti, izhajajočih iz pogodb in drugih virov mednarodnega
prava, in da se bo utrdila vera v temeljne človekove pravice, dostojanstvo in vrednost
človeške osebnosti, v enakopravnost moških in žensk, kakor tudi enakopravnost vseh
narodov.
Republika Slovenija ureja dostop ljudi na njen teritorij z Zakonom o nadzoru državne meje, s
katerim ureja organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, izvajanje izravnalnih
ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje. Ker se Republika Slovenija nahaja v
schengenskem območju, se za nadzor državne meje štejejo tudi dejavnosti in ukrepi, ki jih
določa Zakon o schengenskih mejah. Namen nadzora državne meje je (Zakon o nadzoru
državne meje – ZNDM-2, Zakonik o schengenskih mejah):
 zavarovanje življenja in zdravja ljudi,
 preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov ter odkrivanje in prijemanje
njihovih storilcev,
 preprečevanje nedovoljenih migracij,
 zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in okolja,
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 preprečevanje in odkrivanje drugih nevarnosti za javno varnost in red.
Po Zakonu o nadzoru državne meje vrši nadzor državne meje policija, v izrednih razmerah pa
tudi vojska. Policisti imajo pri opravljanju nadzora državne meje pooblastila, določena z
Zakonom o nadzoru državne meje in drugih predpisov ter predpisov pravnega reda EU, ker je
Republika Slovenija v schengenskem območju. Policisti pa v primerih, ko z zakonom ali
drugimi predpisi ni določeno drugače, pri opravljanju nalog varovanja državne meje
upoštevajo mednarodne običaje.
Po definiciji Zakona o nadzoru državne meje pomeni prestop državne meje vsako človekovo
gibanje čez državno mejo (1. odstavek 15. člena ZNDM-2). Če oseba, ki prestopi državno
mejo zaradi nepredvidljivih nujnih okoliščin izven mejnega prehoda, kjer se normalno prehaja
državno mejo, mora takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti policijo (2. odstavek 15. člena
ZNDM-2). Če želi oseba prestopiti mejno črto, mora to storiti na ustreznem mejnem prehodu
ter izročiti policiji veljaven dokument za prestop državne meje in se podrediti mejni kontroli,
dokler le-ta ni opravljena. Državljani držav tretjega sveta, ki nameravajo prestopiti mejno
črto, morajo policistu, ki opravlja mejno kontrolo, pojasniti vse okoliščine, pomembne za
prehod državne meje (27. člen ZNDM-2). Policisti lahko osebo, ki jo zalotijo, da namerava ali
je že prestopila mejno črto in obstaja razlog za sum, da je nedovoljeno prestopila državno
mejo, zadržijo za največ 48 ur, da se ugotovijo vsa potrebna dejstva in okoliščine prehajanja
državne meje, ali v primeru zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo in ga
zaradi utemeljenih razlogov ni mogoče takoj napotiti iz države (1. odstavek 32. člena ZNDM2). Če zadržanje tujca traja več kot šest ur, mora policija s pisno odločbo takoj obvestiti
osebo, ki je zadržana, o razlogih za zadržanje. Zadržana oseba ima pravico do pritožbe zoper
odločbo o zadržanju, o pritožbi pa mora odločiti pristojno okrožno sodišče v 48 urah od
vročitve odločbe o zadržanju, pri čemer pritožba ne zadrži zadržanja te osebe (3. odstavek 32.
člena ZNDM-2). Policisti imajo po Zakonu o nadzoru državne meje tudi pooblastila
(izravnalne ukrepe) za preprečevanje in odkrivanje nedovoljenih migracij in čezmejne
kriminalitete. Ti ukrepi so med drugim preverjanje in kontrola osebe, kontrola prevoznega
sredstva in stvari ter pregled listin (2. odstavek 35. člena ZNDM-2). Policisti lahko pri
preverjanju osebnih podatkov osebe preverjajo v zbirki podatkov pri Ministrstvu za notranje
zadeve ter v zbirkah podatkov na podlagi predpisov EU ali mednarodnih pogodb (3. odstavek
15. a člena ZNDM-2). Če istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti na navedeni način, smejo
policisti preveriti tudi biometrične podatke, to je odvzem prstnih odtisov, odtisov dlani in
preveriti druge telesne identifikacijske značilnosti, če izhajajo iz zbirk podatkov (4. odstavek
35. a člena ZNDM-2).
Kazenski zakonik (KZ-1) v prvem odstavku 308. člena določa, da kdor nasilno prekorači
državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se
kaznuje od treh mesecev do treh let zapora ali z denarno kaznijo. Enako se kaznuje tujec, ki
nima dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prvega odstavka
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navedenega člena zadržuje na ozemlju Republike Slovenije ali se upre zakoniti odstranitvi iz
Republike Slovenije.
V tretjem odstavku 308. člena KZ-1 je določeno, da kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo
dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno
ozemlje, jih prevaža po ozemlju Republike Slovenije ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor
dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z
zaporom do pet let in denarno kaznijo. Tudi uradna oseba, ki omogoči tujcu nezakonit vstop
na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom do
pet let in denarno kaznijo. Zakon kot kaznivo dejanje določa tudi pridobivanje ali zbiranje
ljudi za nezakonito preseljevanje, zagotovitev ponarejenih dokumentov ali prevoz oziroma če
kdo kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s
preslepitvijo prisojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije.
Zagrožena kazen za to dejanje je pet let zapora in denarna kazen (308. člen KZ-1).

3.2

Procesne pravice tihotapcev ilegalnih migrantov v postopkih pred organi
odkrivanja in pregona

V nadaljevanju opisujemo pravice tihotapcev ilegalnih migrantov, in sicer prvotno v
obravnavi na policijski postaji in nato pred preiskovalnim sodnikom.

3.2.1 Postopki policije ob prijetju tihotapcev ilegalnih migrantov in njegove pravice
Kot smo predhodno že zapisali, je nezakoniti prehod državne meje kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Nadzor meje vrši policija, v posebnih primerih tudi vojska. Ko
policija ujame tihotapca, mu odvzame prostost. Lahko ga zadrži 48 ur v pridržanju z
namenom zbiranja dokazov ali preprečitve pobega (157. člen ZKP). V trenutku začetka
pridržanja mora policija na podlagi 5. člena ZKP pridržanemu navesti, zakaj mu je odvzeta
prostost in mu povedati česa je obdolžen, kaj je podlaga za obdolžitev ter mu omogočiti, da se
izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga obremenjujejo, ter navede vsa dejstva in dokaze, ki so
mu v korist. Po tem ga mora, skladno s četrtim odstavkom 148. člena ZKP, seznaniti o tem,
da si lahko vzame zagovornika, ga poučiti, da ni dolžan ničesar izjaviti, niti ne odgovarjati na
vprašanja, če pa se bo zagovarjal, pa se ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali
priznati krivde ter da je zagovornik navzoč pri njegovem zaslišanju in da se bo vse, kar bo
izpovedal, lahko na sojenju uporabilo zoper njega. Ravno tako ga mora na podlagi 4. člena
ZKP obvestiti, da ima pravico uporabljati svoj jezik, ter mu vročiti sklep o 48-urnem
pridržanju, ki mora biti v jeziku, ki ga razume in govori. Če pisno obvestilo o pridržanju v
ustreznem jeziku ni na voljo, se pridržanega, ki ima že status osumljenca in mu je odvzeta
prostost, o pravicah pouči ustno v jeziku, ki ga razume, nato pa se mu brez odlašanja zagotovi
tudi pisno obvestilo. Če si pridržani glede na svoje premoženjske razmere ne more zagotoviti
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zagovornika sam, mu ga na njegovo zahtevo in stroške države postavi policija, če je to v
interesu pravičnosti (4. člen ZKP v povezavi s 148. členom ZKP). Policija lahko nato pristopi
k zaslišanju pridržanega. Če osumljenec izjavi, da si bo vzel zagovornika ali mu mora biti
postavljen po uradni dolžnosti iz razloga pravičnosti, se zaslišanje odloži do prihoda
zagovornika, oziroma do roka, ki ga določi policija, vendar ne za manj kot dve uri. Do
prihoda zagovornika se odloži tudi oprava drugih preiskovalnih dejanj, razen tistih, ki bi jih
bilo nevarno odlašati (6. odstavek 148. člena ZKP).
Zaslišanje osumljenca se sme opraviti samo ob navzočnosti zagovornika (1. odstavek 148. a
člena ZKP). Pri zaslišanju je lahko navzoč tudi državni tožilec, o čemer ga na primeren način
obvesti policija. Zaslišanje opravi policija po določbah ZKP, ki velja za zaslišanje obdolženca
(od 227. člena do 233. člena ZKP). O zaslišanju se po določbah od 79. člena do 82. člena
ZKP sestavi zapisnik. Ta zapisnik je dokaz v kazenskem postopku. Zaslišanje se lahko
posname z napravo za zvočno in slikovno snemanje (2. odstavek 148. a člena ZKP).
Če pridržani ni bil poučen o svojih pravicah, kot so določene v četrtem odstavku 148. člena
ZKP, če dani pouk in izjava osumljenca glede pravice do zagovornika nista zapisana v
zapisnik, če je bil zaslišan brez navzočnosti zagovornika ali če je bilo ravnano v nasprotju z
določbami osmega odstavka 227. člena ZKP (zoper osumljenca ne sme biti uporabljena sila
ali drugo sredstvo, da se od njega pridobi izjava), sodišče ne sme opreti svoje odločbe na
njegovo izpovedbo.
Osebi, ki ji je policija odvzela prostost, mora biti najkasneje po izteku šestih ur izdana pisna
odločba o odvzemu prostosti in razlogih za njen odvzem. Prav tako mora biti oseba poučena,
da ima pravico pregledati gradivo zadeve in podati pritožbo. Pregled gradiva se sme z
odločbo o pridržanju odreči, če bi bilo lahko resno ogroženo življenje ali pravice drugih oseb,
če bi pregled vplival na potek predkazenskega postopka oziroma preiskave ali če to
narekujejo posebni razlogi obrambe ali varnosti države (šesti odstavek 157. člena ZKP).
Pritožbo lahko oseba, ki ji je odvzeta prostost, vloži, dokler traja pridržanje in še tri dni po
koncu pridržanja, pritožba pa ne zadrži ukrepa odvzema prostosti. O pritožbi odloča
izvenobravnavni senat pristojnega sodišča v roku 48 ur od vložitve pritožbe (sedmi odstavek
157. člena ZKP). Osumljencu − pridržani osebi, katere pridržanje traja manj kot 6 ur, mora
policija najkasneje ob prenehanju pridržanja vročiti uradne zaznamke, iz katerih so razvidni
podatki o tej osebi, razlog pridržanja, pravice pridržane osebe ter točen čas začetka in
prenehanja pridržanja. Pridržana oseba čas izročitve uradnega zaznamka potrdi s podpisom,
če pa podpis odkloni, policija to navede v uradni zaznamek. O vsakem odvzemu prostosti
policija takoj obvesti državnega tožilca, ki lahko policiji da navodila glede nadaljnjih ukrepov
(160. a člen ZKP). Policija je v tem primeru dolžna ravnati po navodilih tožilstva. Po
določbah 160. člena ZKP lahko vsakdo vzame prostost osebi, ki jo zaloti pri storitvi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, nato pa ga mora izročiti
preiskovalnemu sodniku ali policiji; če tega ne more storiti, pa takoj obvestiti nekoga od teh
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organov. Policija je v tem primeru dolžna ravnati po določbah 157. člena ZKP. Policisti
morajo osebo, ki so jo zalotili pri tihotapljenju ilegalnih migrantov in so podani razlogi za
njen pripor, brez odlašanja, vendar najkasneje v roku 48 ur, privesti pristojnemu
preiskovalnemu sodniku. Ob privedbi policija sporoči preiskovalnemu sodniku, zakaj in kdaj
je bila privedenemu odvzeta prostost. Preiskovalnemu sodniku se izroči tudi kopija kazenske
ovadbe z zapisnikom o zaslišanju te osebe in drugimi prilogami, vendar brez uradnih
zaznamkov o obvestilih, ki jih je policija zbrala od osumljenca, preden mu je bil dan pouk o
pravici do zagovornika (četrti odstavek 148. člena ZKP). Te uradne zaznamke mora policija
poslati skupaj z ovadbo državnemu tožilcu.

3.2.2 Postopki organa pregona po privedbi osumljenca pred preiskovalnega sodnika in
obtoženca pred predsednika senata ter njegove pravice
Kot je bilo že zgoraj opisano, mora policija prijetega osumljenca, ki mu je bila izdana odločba
o pridržanju, najkasneje v roku 48 ur privesti pred preiskovalnega sodnika. Osumljenec, ki je
bil priveden pred preiskovalnega sodnika, mora biti poučen po določbah prvega odstavka 4.
člena ZKP in četrtega odstavka 148. člena ZKP. Če je osumljeni, ki mu je odvzeta prostost,
tujec, se ga na podlagi tretjega odstavka 157. člena ZKP obvesti, da se o odvzemu njegove
prostosti obvesti konzulat države, katere državljan je. Osebo (tihotapca), ki je bila privedena k
preiskovalnemu sodniku in ji je policija odvzela prostost, mora preiskovalni sodnik poučiti o
vseh pravicah, enako kot je morala to predhodno storiti policija, preden jo zasliši (4. člen
ZKP, 3. odstavek 157. člena ZKP in 4. odstavek 148. člena ZKP). Pridržana oseba lahko
izjavi, da se ne bo zagovarjala ali pa poda svoj zagovor. Pri zaslišanju so lahko navzoči
zagovornik, državni tožilec in tolmač, če je ta potreben, kadar pridržana oseba ne razume
slovenskega jezika (1. odstavek 178. člena ZKP). Preiskovalni sodnik privedeno osebo zasliši.
Po zaslišanju osumljenca državni tožilec izjavi, ali bo ali ne bo vložil zahteve za preiskavo in
lahko predlaga pripor zoper osumljenca. Če državni tožilec napove uvedbo kazenskega
postopka (zahtevo za preiskavo) in predlaga pripor ali katerega od drugih ukrepov za
zagotovitev obdolženčeve prisotnosti v kazenskem postopku, mora državni tožilec obrazložiti
okoliščine, ki lahko vplivajo na odločitev o posameznih ukrepih. Osumljenec in njegov
zagovornik lahko podata odgovor na izvajanje državnega tožilca, svoje predloge in stališča
(204. a člen ZKP). Ko je končano izvajanje državnega tožilca, osumljenca in njegovega
zagovornika, preiskovalni sodnik odloči o predlogih strank. Če preiskovalni sodnik zoper
osumljenca odredi pripor in če državni tožilec v 48 urah od ure, ko je bil obveščen o priporu,
ne vloži pisne zahteve za uvedbo kazenskega postopka (uvedba preiskave), preiskovalni
sodnik pripor odpravi in priprtega izpusti. Po ZKP ima priprti status obdolženca in je po
sklepu preiskovalnega sodnika o priporu lahko pridržan v priporu največ mesec dni od dneva,
ko mi je bila odvzeta prostost. Po tem času sme biti v priporu samo na podlagi sklepa o
podaljšanju pripora. Pripor se lahko obdolžencu podaljša s sklepom senata (šesti odstavek 25.
člena ZKP) še za največ dva meseca. Zoper ta sklep o podaljšanju pripora je dovoljena
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pritožba, ki pa ne zadrži njegove izvršitve. Če teče postopek za kaznivo dejanje, za katero je s
KZ-1 predpisana kazen zapora nad pet let, sme senat vrhovnega sodišča podaljšati pripor še za
tri mesece. Tak sklep izda vrhovno sodišče na predlog državnega tožilca, ki ga mora vložiti
najmanj pet dni pred iztekom pripora. Pripornik mora biti s tem predlogom brez odlašanja
seznanjen, enako njegov zagovornik, oba pa imata pravico v roku 48 ur o seznanitvi s
predlogom podati izjavo glede navedb v predlogu. Če do izteka rokov, določenih za
podaljšanje pripora, ni vložena obtožnica, se mora pripor odpraviti in obdolženca izpustiti
(četrti odstavek 205. člena ZKP).
Ko je sprejet sklep o preiskavi, preiskovalni sodnik izvaja preiskovalna dejanja, in sicer hišno
in osebno preiskavo, zaseg predmetov, zaslišanje prič, izvedeništvo ali izvajanje ogleda. Med
preiskavo lahko stranke postopka predlagajo izvajanje tudi drugih preiskovalnih dejanj, o
čemer odloči preiskovalni sodnik. V primeru, ko gre za kaznivo dejanje po 308. členu KZ-1
(tihotapstvo ljudi − tujcev), lahko policija te tujce šteje kot priče kaznivega dejanja
sprovajanja ljudi čez državno mejo in se v soglasju z državnim tožilcem te osebe predlagajo
kot priče, ki naj bodo zaslišane v preiskavi kot dokaz storitve kaznivega dejanja nezakonitega
sprovajanja ljudi čez državno mejo. Ko je preiskava zaključena, preiskovalni sodnik pošlje
spis državnemu tožilcu (184. člen ZKP) in ta mora v 15 dneh predlagati dopolnitev preiskave,
vložiti obtožnico ali izjaviti, če odstopa od pregona. Ta rok sme senat (šesti odstavek 25.
člena ZKP) podaljšati na predlog državnega tožilca.
Po koncu preiskave, kakor tudi v primeru, ko se lahko brez preiskave vloži obtožnica (170.
člen ZKP), sme teči postopek pred sodiščem zoper obdolženca na podlagi obtožnice
upravičenega tožilca, kadar gre za dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. V obtožnici
morajo biti navedeni podatki obtoženca, opis dejanja, zakonska označba kaznivega dejanja in
označba sodišča, pred katerim bo tekel postopek, dokazni predlogi in obrazložitev. Državni
tožilec lahko v obtožnici predlaga vrsto in višino kazni, ki naj se izreče obtožencu. Lahko pa
predlaga tudi pripor, če je obtoženec na prostosti (169. člen ZKP). Obtožnico se pošlje
pristojnemu sodišču, ki jo posreduje naprej obtožencu in zagovorniku. Predsednik senata ali
sodnik, pred katerim naj bo glavna obravnava, preizkusi obtožnico, ali je obtožnica
sestavljena po predpisih (269. člen ZKP). Če ugotovi, da ni, jo sme vrniti tožilcu, ki naj jo v
treh dneh popravi. Iz upravičenih razlogov pa lahko senat na tožilčevo zahtevo ta rok
podaljša. Če je obdolženec v priporu in je v obtožnici predlagano, da naj se pripor podaljša,
sodišče obdolženca pouči, da lahko v roku 24 ur poda odgovor na predlog za pripor. Senat
sodišča mora v roku treh dni od prejema odgovora oziroma izteka roka za odgovor izdati
sklep, s katerim pripor odpravi ali ga podaljša. Če v obtožnici ni predlaganega podaljšanja
pripora, predsednik senata brez odlašanja izda sklep o odpravi pripora. Če je obtoženec tujec,
ki ne razume slovenskega jezika, je treba vsa pisanja, ki mu jih mora sodišče vročiti, prevesti
v njegov materin jezik ali z njegovim soglasjem v jezik, ki ga razume in govori. Če je
obtoženec v priporu, se mu mora obtožnica vročiti v roku 24 ur od dneva prejema obtožnice
po sodišču.
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Obtoženec ima pravico po prejemu obtožnice vložiti ugovor zoper obtožnico v roku 8 dni po
njeni vročitvi (174. člen ZKP). Ob vročitvi ga mora sodišče obvestiti o tej njegovi pravici, v
jeziku ki ga razume (1. odstavek 8. člena ZKP). Obtoženec se lahko pravici do ugovora zoper
obtožnico odpove. Izvod obtožnice mora sodišče vročiti tudi zagovorniku obtoženca, če ga ta
ima (1. odstavek 270. člena ZKP). Ugovor zoper obtožnico, ki jo vloži obtoženec, ki ne
razume in piše uradnega jezika pri sodišču, sodišče po tolmaču prevede v uradni jezik sodišča.
Če se ugovor ne zavrže, se predloži skupaj s spisi senatu (6. odstavek 25. člena ZKP) in pred
odločitvijo se izvod ugovora pošlje tožilcu, ki lahko nanj odgovori v treh dneh. Če senat ne
zavrže ugovora, vzame obtožnico v preizkus, in če spozna, da so v obtožnici ali v samem
postopku napake ali pomanjkljivosti (296. člen ZKP) ali je treba stvar bolje razjasniti, senat
vrne obtožnico tožilcu. Če senat ugovor zavrne, se vroči sklep strankam, sodišče pa razpiše
predobravnavni narok.
Ko je obtožnica pravnomočna, to je z dnem, ko je ugovor zavrnjen ali zavržen ali sploh ni bil
vložen, sodnik posameznik ali predsednik senata razpiše predobravnavni narok (v
nadaljevanju: PON). Sodišče oziroma sodnik posameznik ali predsednik senata mora
najpozneje v dveh mesecih po pravnomočnosti obtožnice razpisati PON (1. odstavek 285. a
člena ZKP), na katerem obtoženec poda izjavo o krivdi ter o nadaljnjem poteku kazenskega
postopka. Na PON sodišče povabi obtoženca, zagovornika in državnega tožilca. Če je
obtoženec v priporu, ga na narok privedejo pravosodni policisti iz pripora, in če ne razume
slovenskega jezika, se povabi na narok tudi tolmača. Če PON ni razpisan v navedenem roku,
mora sodnik posameznik ali predsednik senata obvestiti predsednika sodišča, iz katerih
razlogov ni bil razpisan. Predsednik sodišča mora ukreniti vse potrebno, da se PON določi v
nadaljnjem roku največ dveh mesecev. Obtožencu, ki ne razume slovenskega jezika, mora biti
vabilo na PON vročeno v jeziku, ki ga razume in govori (1. odstavek 285. a člena ZKP). Na
PON se obdolženec izjavi le o krivdi in če krivdo prizna, tožilec predlaga ustrezno sankcijo,
ki je lahko bistveno milejša, kot v primeru, če bi se moral izvesti redni postopek na glavnih
obravnavah (4., 5. in 6. odstavek 285. člena ZKP). Če obtoženec, ki je vložil ugovor zoper
obtožnico, ne pride na PON, se narok ne opravi in se šteje, da krivde po obtožbi ne priznava
(četrti odstavek 285. a člena ZKP). PON se sme opraviti v navzočnosti obtoženca in
zagovornika ter državnega tožilca, kadar je obvezna obramba z zagovornikom. Če na PON ne
pride državni tožilec, se PON preloži, o tem pa obvesti Vrhovno državno tožilstvo RS. Če na
narok ne pride obtoženec ali njegov zagovornik, se narok preloži. Sodišče pa sme v primeru,
kadar je narok obvezen, zoper takega obtoženca odrediti privedbo ali pripor, zagovornika se
lahko kaznuje z denarno kaznijo, določeno v 78. členu ZKP.
Na PON predsednik senata ali sodnik ugotovi, ali je obtoženec razumel vsebino obtožbe in ga
pouči po določbah od 3. do 5. točke tretjega odstavka 285. a člena ZKP in ga nato pozove, da
se izjavi, ali krivdo po obtožbi priznava ali ne priznava. Če sodnik posameznik ali predsednik
senata ugotovi, da obtoženec pouka ni razumel in nima zagovornika, se mu postavi
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zagovornika po uradni dolžnosti (5. odstavek 285. b člena ZKP), PON pa preloži. Izjave o
priznanju krivde ne more podati njegov zagovornik.
Če obtoženec izjavi, da krivdo po obtožbi priznava, sodnik ali predsednik senata presodi, ali
je obtoženec razumel naravo in posledice priznanja, ali je bilo priznanje dano prostovoljno in
ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z dokazi v spisu (1. odstavek 285. c člena ZKP).
Ko presodi navedene pogoje, sodnik ali predsednik senata odloči s sklepom, ali priznanje
sprejme ali ga zavrne. Zoper ta sklep ni pritožbe. Priznanja krivde, ki ga je sodnik ali
predsednik senata sprejel, obtoženec ne more priklicati, izjavo, da krivde ne priznava, pa
lahko obtoženec v nadaljevanju postopka spremeni in krivdo prizna (2. in 3. odstavek 285. c
člena ZKP). Po sprejemu priznanja krivde sodnik ali predsednik senata pozove stranki, da
predlagata, kateri dokazi naj se izvedejo na naroku za izrek kazenske sankcije in da se izjavita
o sestavi sodišča, nato se določi datum tega naroka, ki se v primeru odsotnosti strank lahko
opravi brez njihove navzočnosti (5. odstavek 285. c člena ZKP). Narok za izrek kazenske
sankcije pa se lahko opravi takoj po sprejemu priznanja krivde. Narok za izrek kazenske
sankcije se opravi v enaki sestavi kot pri odločanju v obtožnici na glavni obravnavi, razen če
se stranki dogovorita, da ga opravi sam predsednik senata. Narok je javen in se izvede s
smiselno uporabo ZKP o glavni obravnavi tako, da predsednik senata prebere sklep o
sprejemu priznanja krivde, v dokaznem postopku pa se izvajajo le dokazi, ki so pomembni za
izrek kazenske sankcije − to so dokazi o olajševalnih okoliščinah. Državni tožilec lahko v
končni besedi v korist obtoženca spremeni predlog za izrek kazenske sankcije, kot je bil
podan v obtožnici. V sodbi, s katero sodišče spozna obtoženca za krivega, ni mogoče izreči
strožje kazenske sankcije, kot jo je predlagal državni tožilec. V obrazložitvi o izreku o krivdi
se sodišče omeji samo na ugotovitev, da je obtoženec priznal krivdo in da je sodišče dano
priznanje sprejelo (285. č člen ZKP).
Vse dosedanje navedbe so pomembne glede na vprašanje višine nastalih stroškov do
zaključka PON. Če se PON zaključi s priznanjem krivde in z izrekom kazenske sankcije, so
stroški kazenskega postopka lahko občutno nižji, kot če se mora izvesti nadaljnji postopek na
glavnih obravnavah.
Če obtoženec na PON izjavi, da ne priznava krivde, lahko navede, katera dejstva v obtožbi
priznava. Če se obtoženec o krivdi noče izjaviti ali če sodišče njegovega priznanja o krivdi ne
sprejme, se šteje, da krivde ne priznava. Po izjavi obtoženca v obtožbi ga sodnik ali
predsednik senata seznani, da mora predlagati dokaze, ki naj se izvedejo na GO, podati druge
procesne predloge in da lahko predlaga izločitev nedovoljenih dokazov. Če obtoženec takšne
predloge poda, jih mora konkretizirati in obrazložiti, če pa predlaga izločitev dokaza, mora
navesti razloge, zakaj naj bi bili dokazi v obtožnici nedovoljeni. Dokazni predlogi, ki jih
predlaga obtoženec in ki bi se naj izvedli na GO, morajo biti obrazloženi v smeri, katera
dejstva se želi z njimi dokazovati. Državni tožilec ima pravico na dokazne predloge obtoženca
ali njegovega zagovornika podati odgovor. O izločitvi nedovoljenih dokazov odloči sodnik
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oziroma predsednik senata. Sodnik oziroma predsednik senata odloči s posebnim sklepom
glede predlogov za izločitev nedovoljenih dokazov. Zoper ta sklep je dopustna pritožba, o
kateri odloči sodišče druge stopnje. Če se nedovoljeni dokazi izločijo, se shranijo v poseben
ovitek, ločeno od drugih spisov (285. d člen ZKP).
Če obtoženec krivde po obtožbi na PON ne prizna, sodnik ali predsednik senata pouči stranke
o možnostih dogovora za hitrejši potek in končanje GO, če se odpovedo določenim pravicam
po tem zakonu, in sicer lahko po sklenjenem dogovoru strank oziroma njihovih izjavah takoj
določi datum, uro in kraj GO in se pri tem šteje, da so bile stranke in zagovornik pravilno
vabljene na GO, da lahko obtožencu namesto senata sodi sodnik posameznik okrožnega
sodišča, da se bo v primeru, če obtoženec brez opravičenega razloga ne bo prišel na GO, le-ta
lahko opravi v njegovi nenavzočnosti, razen če se oceni, da je njegova navzočnost nujna ter
da se določene priče ali izvedence ne bo vabilo na GO, ampak se bo zapisnike o njihovem
zaslišanju oziroma pisni izvid izvedenca in mnenje le prebralo. GO določi sodnik ali
predsednik senata z odredbo, v kateri določi dan, uro in kraj. Obravnavo mora razpisati v
dveh mesecih od končanja PON. Obravnava se opravi na sedežu sodišča, in sicer v sodnem
poslopju. Predsednik sodišča pa lahko določi, da se GO opravi v kakšnem drugem poslopju
ali na drugem kraju na območju pristojnega sodišča (287. člen ZKP). Na GO sodišče povabi
obtoženca, zagovornika, tožilca, oškodovanca in njihove zakonite zastopnike in pooblaščence.
Na GO se povabijo tudi priče in izvedenci, za katere je bilo določeno, da se bodo zaslišali.
Obtoženec lahko na GO ponovi dokazne predloge, ki jim sodnik ali predsednik senata ni
predhodno ugodil. Če je obtoženec oseba, ki ne razume slovenskega jezika, mu je treba vabilo
z vsebino 193. in 293. člena ZKP vročiti v prevodu v jeziku, ki ga razume in govori. Pri tem
se ga mora tudi opozoriti, da bo GO opravljena tudi v njegovi nenavzočnosti, če bodo za to
podani zakonski pogoji (tretji odstavek 307. člena ZKP). V vabilu mora sodišče opozoriti
stranke na posledice, če ne pridejo na GO (307. in 309. člen ZKP).
GO je javna, prisostvujejo pa lahko le polnoletne osebe, brez orožja ali nevarnega orodja,
razen pravosodnih policistov, ki so lahko oboroženi. Senat ali sodnik posameznik lahko ob
vsakem času po uradni dolžnosti ali na predlog strank, vendar po njihovem zaslišanju, izključi
javnost iz vse ali dela glavne obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstvo
javnega reda, morale, varstvo osebnega ali družinskega življenja obtoženca, oškodovanca,
priče ali koristi mladoletnika, če bi po mnenju senata javnost oškodovala interese pravičnosti
(295. člen ZKP). Izključitev javnosti ne velja za stranke in njihove zastopnike, za zagovornika
ter osebe, ki jih izbere oškodovanec. V tem primeru predsednik senata ali sodnik posameznik
osebam, ki so prisotne na GO, katere javnost je izključena, opozori, da so dolžni varovati kot
tajnost vse, kar izvedo na GO, in jih opozori, da pomeni izdaja tajnosti kaznivo dejanje. O
izključitvi javnosti odloči senat oziroma sodnik. Zoper ta sklep je možna pritožba. GO vodi
predsednik senata ali sodnik posameznik, ki je dolžan skrbeti, da se zadeva vsestransko
razčisti in odvrne vse, kar bi zavlačevalo postopek.
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Glavno obravnavo se lahko preloži s sklepom senata ali sodnika posameznika, če je treba
priskrbeti nove dokaze ali če se ugotovi, da je obtoženec po storitvi kaznivega dejanja začasno
duševno zbolel, da je pri njem nastala začasna duševna motnja ali če so podane druge ovire,
da se glavna obravnava ne more uspešno izvesti do konca. V takih primerih se zgodi, da
sodišče prisotnih prič ne zasliši ali ne zasliši izvedenca, ki je bil vabljen na obravnavo, pri
čemer jih pouči o novem datumu GO, na katero morajo pristopiti. GO, ki je bila preložena, se
mora začeti znova, če se spremeni sestava senata, vendar lahko senat ali sodnik posameznik
po zaslišanju strank odloči, da se v takem primeru priče in izvedenci ne zaslišijo znova in ne
opravi nov ogled, temveč da se prebere izpovedbe prič in izvedencev, danih na prejšnji GO,
oziroma da se prebere zapisnik o ogledu. Če se obtoženec s tem ne strinja, mora sodišče vse
dokaze izvesti znova. Ravno tako se mora GO začeti znova, če je bila preložena za več kot tri
mesece in če se opravlja pred drugim predsednikom senata ali sodnikom posameznikom. Če
se GO prekine, se mora nadaljevati pred istim senatom, če pa to ni mogoče ali če je bila
prekinjena za več kot osem dni, je treba ravnati po 311. členu ZKP, kar pomeni, da je treba
GO praviloma začeti znova, razen v primerih, ki so določeni v drugem odstavku 311. člena
ZKP. GO se začne s predstavitvijo obtožnice (321. člen ZKP). Obramba in obtoženec imajo
pravico podati ugovore pravne narave. Zagovornik in obtoženec imajo pravico odgovoriti na
obtožbo.
Ko predsednik senata ali sodnik posameznik prične z zaslišanjem obtoženca, ga vpraša, ali se
želi zagovarjati. Pred tem mora predsednik senata ali sodnik posameznik obtožencu podati
pravni pouk, da se ni dolžan zagovarjati, niti odgovarjati na vprašanja niti priznati krivde in
da se lahko brani s pomočjo zagovornika. Če obtoženec izjavi, da se bo zagovarjal, se ga
zasliši. Če obtoženec izjavi, da se ne želi zagovarjati ali ne želi odgovarjati na posamezna
vprašanja, predsednik senata ali sodnik posameznik prebere njegovo izpovedbo ali del
izpovedbe. Po zaslišanju obdolženca se zaslišijo morebitni drugi obtoženci in nato priče,
morebitni izvedenci pa preberejo dokazne listine. Obtoženec, tožilec in morebitni
oškodovanec lahko do konca glavne obravnave predlagajo, da se raziščejo nova dejstva in
priskrbijo novi dokazi ter smejo ponoviti tudi tiste dokazne predloge, ki jih predsednik senata,
senat ali sodnik posameznik prej ni sprejel. Senat pa sme odločiti, da se izvedejo tudi drugi
dokazi, ki niso bili predlagani ali jih je predlagatelj umaknil. Če obtoženec na GO krivdo po
obtožbi prizna in senat ali sodnik posameznik to priznanje sprejme, se glavna obravnava
nadaljuje ob smiselni uporabi določb 285. c in č člena ZKP (narok za izrek kazenske
sankcije). Na GO sodišče lahko zasliši tudi izvedenca, ki se ga opozori na že dano prisego, če
gre za stalnega zapriseženega sodnega izvedenca, sicer senat odloči, da izvedenec zapriseže
ustno, če ne gre za stalno zapriseženega sodnega izvedenca. Po podaji izvedeniškega mnenja
in odgovorih na vprašanja izvedencu, se njegovo zaslišanje zaključi, izvedenec pa lahko
ostane v sodni dvorani, če je to potrebno. Po koncu zaslišanja izvedenca ga sodišče pozove,
da priglasi stroške ali odredi, da jih priglasi pisno.
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Ko je izčrpan dokazni postopek in predsednik senata oziroma sodnik posameznik ugotovi, da
je stanje zadeve zrelo za odločitev ter da se ne bodo izvajali drugi predlagani ali neizvedeni
dokazi, da besedo strankam, morebitnemu oškodovancu in zagovorniku. Naprej govori
tožilec, za njim oškodovanec in zagovornik, zadnjo besedo ima vselej obtoženec (346. člen
ZKP). Besedo strank sodišče ne sme omejiti na določen čas. Po zaključku izvajanja strank,
predsednik senata ali sodnik posameznik naznani, da je GO obravnava končana. Po končanju
GO se senat umakne k posvetovanju in glasovanju, da izreče odločbo. Senat ali sodnik
posameznik lahko zavrže obtožnico, jo zavrne, obtoženca oprosti ali pa ga spozna za krivega.
Sodba se izreče in razglasi v imenu ljudstva. Sodba se sme nanašati samo na osebo, ki je
obtožena in samo na dejanje, ki je predmet obtožbe. S sodbo, s katero se obtožba zavrže ali
zavrne ali oprosti obtoženca, se odloča tudi o stroških kazenskega postopka, ki bremenijo
proračun (1. odstavek 96. člena ZKP). V sodbi, s katero sodišče spozna obtoženca za krivega,
sodišče odloči tudi o stroških postopka.
Zoper sodbo imajo stranke pravico do pritožbe po vročitvi overjenega prepisa sodbe s
pravnim poukom do pravice do pritožbe. Obtožencu, ki ne razume uradnega jezika sodišča,
mora sodišče vse čas trajanja postopka do zaključka glavne obravnave, izreka in razglasitve
sodbe zagotoviti prevajanje poteka postopka, kakor tudi listin v spisu. Sodbo mu mora vročiti
v overjenem prevodu. Enako mora sodišče zagotoviti prevod pritožbe obtožencu, ki ne
razume slovenskega jezika, kakor tudi prevajanje na morebitni obravnavi na pritožbeni stopnji
ter prevod odločitve pritožbenega sodišča.
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4

STROŠKI V KAZENSKIH POSTOPKIH ZOPER TIHOTAPCE ILEGALNIH
MIGRANTOV

Stroški kazenskega postopka so izdatki, ki nastanejo v kazenskem postopku ali zaradi njega
(1. odstavek 92. člena ZKP). V nadaljevanju prikazujemo razrez teh stroškov po posameznih
postavkah.

4.1

Definicija stroškov kazenskega postopka

Med stroške kazenskega postopka štejemo (2. odstavek 92. člena ZKP):
 stroške prič za prihod na zaslišanje v preiskavi in na glavno obravnavo, stroške za ogled,
stroške za izvedence, tolmače in strokovnjake, ki so angažirani v teku kazenskega
postopka, stroške za vročanja pisanj po detektivu ali izvršitelju, če slednji opravlja
vročanje v kazenskem postopku, stroške zasega, odvzema, hrambe, prodaje in uničenja
odvzetih predmetov, ki za potrebe kazenskega postopka nastanejo pred njegovo uvedbo,
med njegovim potekom in po njegovem koncu;
 vozne stroške za obdolženca;
 izdatke za privedbo ali za spremljanje oseb tistega, ki mu je bila odvzeta prostost;
 vozne in potne stroške uradnih oseb;
 stroške za zdravljenje obdolženca, dokler je v priporu, stroške poroda in stroške
zdravljenja otroka, ki biva z mamo v priporu, razen, če se ti stroški plačajo iz sredstev
zdravstvenega zavarovanja;
 sodno takso;
 nagrado in potrebne izdatke zagovornika, potrebne izdatke zasebnega tožilca in
oškodovanca kot tožilca ter njunih zastopnikov, nagrado in potrebne izdatke njihovih
pooblaščencev;
 potrebne izdatke oškodovanca in njegovega zastopnika ter nagrado in potrebne izdatke
njegovega pooblaščenca.
ZKP določa, da se stroški iz 1., 2., 4. in 5. točke 1. odstavka 92. člena ZKP potrebni izdatki
ter nagrada postavljenega zagovornika in postavljenega pooblaščenca oškodovanca ter
oškodovanca kot tožilca v postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po
uradni dolžnosti, izplačajo najprej iz sredstev organa, ki vodi kazenski postopek. Če pa gre za
stroške zasega, odvzema, hrambe, prodaje in uničenja zaseženih oziroma odvzetih predmetov,
se ti stroški izplačajo v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo teh predmetov, postopek
upravljanj oziroma načina ravnanja z njimi. Glede stroškov iz 3. točke 2. odstavka 92. člena
ZKP mora organ, ki je izvršil privedbo, spremljanje ali vročanje, sodišču predložiti obračun
stroškov. Pozneje se ti navedeni stroški izterjajo od tistih, ki so jih po določbah tega zakona
dolžni poravnati. Organ, ki vodi kazenski postopek, pa mora vse stroške, ki so bili vnaprej
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izplačani oziroma za katere je bil sodišču predložen obračun stroškov, vpisati v seznam in
seznam priložiti kazenskemu spisu.
Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski jezik, ki nastanejo z uporabo
določb Ustave RS in z ZKP o pravici pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti
do uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po določbah tega zakona dolžni
povrniti stroške kazenskega postopka (4. odstavek 92. člena ZKP).
Stroški, ki nastanejo za prevajanje obdolžencu, se mu ne zaračunajo, če ne razume ali ne
govori jezika, v katerem teče kazenski postopek (5. odstavek 92. člena ZKP).
Sodišče je dolžno v vsakem sklepu, s katerim se ustavi kazenski postopek ali zavrže
obtožnica, odločiti, kdo plača stroške postopka in kolikšni so (1. odstavek 93. člena ZKP). V
primeru, da o višini teh stroškov ni podatkov, izda preiskovalni sodnik, sodnik posameznik ali
predsednik senata poseben sklep o višini stroškov takrat, ko se ti podatki zberejo. Zahtevek s
podatki o višini stroškov se lahko poda najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je bila
pravnomočna sodba ali sklep vročen tistemu, ki ima pravico podati takšen zahtevek (93. člena
ZKP). Če nastanejo stroški zaradi privedbe obtoženca ali priče, zaradi preložitve
preiskovalnega dejanja, GO ali nevložitve napovedane pritožbe in drugi stroški postopka, ki
so bili povzročeni po krivdi, nosijo te stroške tisti, ki so jih povzročili, kot tudi ustrezno sodno
takso (94. člen ZKP).
Če je obdolženec spoznan za krivega, sodišče v sodbi izreče, da je obdolženec dolžan povrniti
stroške kazenskega postopka, ki se nato odmerijo s posebnim sklepom (95. člen ZKP).
V primeru, ko se kazenski postopek ustavi, če se izda sodba, s katero se obdolženec oprosti
obtožbe ali se obtožba zavrne ali če se s sklepom obtožnica zavrže, sodišče s sklepom
oziroma sodbo odloči, da SKP iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP, potrebni
izdatki obdolženca in izdatki ter nagrada zagovornika bremenijo proračun. Če sodišče zavrže
obtožnico zaradi nepristojnosti, odloči o stroških postopka pristojno sodišče (96. člen ZKP).
O stroških, ki nastanejo zaradi postopka na višjem sodišču in med vodenjem tega postopka,
dokončno odloča to sodišče skladno z določbami ZKP o stroških. V primerih, ko višje sodišče
odloči v celoti ali deloma v obdolženčevo korist, se sodna taksa ne določi in ti stroški ne
nastanejo (98. člen v povezavi s členi 92. do 97. ZKP). Natančne predpise o povrnitvi
stroškov kazenskega postopka predpiše minister, pristojen za pravosodje (99. člen ZKP).

4.2

Stroški zagovornikov

Stroški zagovornikov v kazenskem postopku so določeni na podlagi 19. člena Zakona o
odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 z dopolnitvami) in konkretizirani z Odvetniško tarifo (v
nadaljevanju: OT; Ur. l. RS, št. 2/15 in 28/18). Z odvetniško tarifo se določa način
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vrednotenja, obračunavanja in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki jih je treba plačati
odvetnikom v postopkih, med drugim tudi v kazenskem postopku.
Odvetniška storitev v kazenskem postopku je delo, ko ga odvetnik opravi v smislu ZKP in
zakona, ki ureja odvetništvo, skladno s pooblastilom ali po sklepu pristojnega organa.
Odvetniški stroški v kazenskem postopku so skupna cena odvetniških storitev in izdatkov, ki
so potrebni za izvršitev, povečani za DDV, v primeru ko je odvetnik davčni zavezanec v RS.
Odvetniške storitve se vrednotijo po strokovni zahtevnosti, odgovornosti in vrednosti
obravnavanega predmeta, specialističnem znanju, strokovnem znanju s področja drugih strok,
znanju tujih pravnih virov, uporabi tujega jezika, času, potrebnem za izvršitev dela, in po
drugih merilih, ki so določeni z OT (3. člen OT). Vrednost odvetniške storitve je določena s
številom točk, določenih v posebnem delu OT, vrednost točke pa znaša 0,60 EUR. V primeru
ko odvetnik zagovornik opravlja storitev na zahtevo organa, ki vodi postopek ob dela prostih
dnevih ali v nočnem času med delovniki med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj, se točkovna
vrednost storitve zviša za 50 %. Zagovorniku pripada tudi plačilo za porabljeni čas med
zastopanjem in urnina za čakanje na obravnave ali drug narok, če se prične z zamudo, za
čakanje med posvetovanjem organa ali podobne porabe časa. Zagovorniku gre tudi plačilo za
čas potovanja iz pisarne na sodišče in nazaj. Če gre za zagovor tujca, lahko zagovornik
odvetnik svojo storitev zaračuna po predpisih oziroma tarifi, ki velja za državo, iz katere
prihaja tujec ali tuja pravna oseba (1. odstavek 8. člena OT). Za zagovarjanje obdolženca, ki
je obtožen več kaznivih dejanj, se zviša skupna vrednost storitve za drugo in vsako nadaljnje
očitano dejanje za 25 %, vendar največ za 100 %.
Z odvetniško tarifo so določeni tudi izdatki za izvršitev storitve. Ti izdatki so (9. člen OT):
 potni stroški,
 dnevnice,
 poštnine,
 telefonski stroški,
 izdatki za takse,
 izdatki za bančne storitve,
 izdatki za fotokopiranja,
 drugi materialni stroški.
Zagovornik ima pravico v kazenskem postopku uveljavljati stroške zastopanja v predhodnem
postopku, zagovarjanja na PON in GO ter v pritožbenem postopku.

4.3

Stroški sodnih tolmačev

Stroške storitev in izdatkov sodnih tolmačev ureja Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih
cenilcih in sodnih tolmačih. Ta pravilnik podrobno določa med drugim tudi plačilo za
opravljeno delo in povrnitev stroškov sodnim tolmačem.
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Sodnim tolmačem pripada plačilo za pisno izdelavo prevoda listine za eno stran (43. člen
Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih):
 za prevod iz tujega v slovenski jezik 28,00 EUR,
 za prevod iz slovenskega v tuj jezik 41,00 EUR,
 za prevod iz tujega jezika v tuj jezik 46,00 EUR.
Šteje se, da ima ena stran 1.500 znakov brez presledkov. Če prevod obsega manj kot eno
stran, se plačilo sorazmerno zmanjša (43. člen Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih
in sodnih tolmačih). Tolmačem pripada tudi plačilo za pregled in potrditev prevoda, ki ga je
priskrbela stranka, in nagrada za študij spisa. Za izdelavo pisnih prevodov v dela prostih dneh
in v nočnem času med 22. in 6. uro zjutraj ter v drugih nujnih primerih, ki jih vnaprej ni bilo
mogoče predvideti, se plačilo za delo sodnemu tolmaču poviša za 100 %.
Za ustno tolmačenje pripada tolmaču 39,00 EUR za vsake začete pol ure (46. člen Pravilnika
o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih). Tolmaču pripada za čakanje na
narok ali navzočnost na kraju, kjer naj tolmači, za vsake začete pol ure čakanja 11,00 EUR (2.
odstavek 46. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih). Če pa
traja čakanje skupaj z narokom ali drugim dejanjem do pol ure, mu pripada samo plačilo za
udeležbo na naroku. Za ustno tolmačenje v dela prostih dneh in v nočnem času med 22. in 6.
uro zjutraj ter v drugih nujnih primerih, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti, se plačilo za
delo sodnemu tolmaču poviša za 100 % (1. odstavek 47. člena Pravilnika o sodnih izvedencih,
sodnih cenilcih in sodnih tolmačih).
Sodni tolmač ima pravico do povrnitve stroškov v skladu s predpisi, ki urejajo povrnitev
stroškov v sodnem postopku.

4.4

Stroški sodnih izvedencev

Stroške storitev in izdatkov sodnih izvedencev ureja Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih
cenilcih in sodnih tolmačih. Ta pravilnik podrobno določa med drugim tudi plačilo za
opravljeno delo in povrnitev stroškov sodnim izvedencem.
Za študij spisa pripada sodnemu izvedencu pri obsegu do 50 strani 51,00 EUR, pri obsegu od
50 do 200 strani 102,00 EUR, pri obsegu od 200 do 500 strani 153,00 EUR, pri obsegu od
500 do 1.000 strani 255,00 EUR ter pri obsegu od 1.000 do 2.000 strani 510,00 EUR
Sodnemu izvedencu pripada za vsakih nadaljnjih 1.000 strani študija spisa poleg 510,00 EUR
še 388,00 EUR za vsakih 1.000 strani (1. odstavek 47. člena Pravilnika o sodnih izvedencih,
sodnih cenilcih in sodnih tolmačih).
Za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije pripada sodnemu izvedencu za manj
obsežno (do 100 strani) 51,00 EUR, za obsežno (od 100 do 200 strani) 102,00 EUR, za zelo
obsežno (od 200 do 300 stran) 153,00 EUR in za izjemno obsežno (od 300 do 600 strani)
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255,00 EUR. Za vsakih nadaljnjih 300 strani pa še dodatnih 194,00 EUR (38. člen Pravilnika
o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih).
Za preglede in oglede pripada sodnemu izvedencu za manj zahtevne (do 1 ure) 51,00 EUR, za
zahtevne (do 3 ur) 102,00 EUR, za zelo zahtevne (do 5 ur) 153,00 EUR, za izjemno zahtevne
(nad 5 ur) 255,00 EUR in za vsake nadaljnje začete pol ure pri izjemno zahtevnem pregledu
ali ogledu še dodatnih 51,00 EUR (39. člen Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in
sodnih tolmačih).
Za čas potovanja na ogled in nazaj pripada sodnemu izvedencu za vsake začete pol ure 11,00
EUR (39. člen Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih).
Za pisni izvid in mnenje pripada sodnemu izvedencu za manj zahtevnega 204,00 EUR, za
zahtevnega 306,00 EUR, za zelo zahtevnega 460,00 EUR in za izjemno zahtevnega 510,00
EUR. Za pisno izdelavo dopolnilnega izvida in mnenja pa pripada izvedencu za manj
zahtevnega 102,00 EUR, za zahtevnega 153,00 EUR, za zelo zahtevnega 230,00 EUR in za
izjemno zahtevnega 255,00 EUR (40. člen Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in
sodnih tolmačih).
Za priprave na ustno podajanje izvida in mnenja pripada sodnemu izvedencu za manj
zahtevne 102, EUR, za zahtevne 153,00 EUR, za zelo zahtevne 230,00 EUR in za izjemno
zahtevne 255,00 EUR (41. člen Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih
tolmačih).
Za ustno podajanje izvedenskega mnenja sodnemu izvedencu pripada za vsake začete pol ure
38,00 EUR (41. člen Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih).
Za čakanje na narok ali med narokom mu pripada za vsake začete pol ure 11,00 EUR. Če traja
čakanje skupaj z narokom do pol ure, mu pripada samo plačilo za udeležbo na naroku. Za čas
potovanja na sodišče in nazaj pripada sodnemu izvedencu za vsake začete pol ure 11,00 EUR.
Če sodni izvedenec pristopi na narok in ne poda izvida in mnenja zaradi preložitve naroka,
mu pripada 50 % plačila za opravljeno delo po tem vrednotenju (41. člen Pravilnika o sodnih
izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih).

4.5

Stroški sodnih vročevalcev

Pravna podlaga o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem postopku, in za stroške
ki so povezani s to dejavnostjo, je v ZKP ter Pravilniku o vročanju po detektivih in izvršiteljih
v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku. V omenjenem pravilniku so določena
pravila detektivov in izvršiteljev, kadar opravljajo vročanje, med drugim tudi v kazenskem
postopku, in njihova nagrada.
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Do nagrade je vročevalec upravičen v primeru uspešno opravljene vročitve in za povračilo
prevoznih stroškov, za katere sodišče na podlagi predloženih dokazil oceni, da so bili
potrebni. Nagrada vročevalcu za vročitev znaša 5,00 EUR, za osebno vročitev pa 50,00 EUR.
Ta nagrada se poveča za DDV, če je vročevalec zavezanec za plačilo tega davka. Za
neuspešno vročitev pripada vročevalcu 20 % predpisane nagrade. Sodišče pa lahko odmeri
višji delež nagrade, ki ne sme presegati 50 %, če iz podatkov spisa in drugih ustreznih dokazil
izhajajo utemeljeni razlogi, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade. Če vročitev ni
opravljena v skladu z odredbo sodišča (rok in način) ali s citiranim pravilnikom, vročevalcu
ne pripada nagrada ter povrnitev prevoznih in drugih stroškov (8. člen Pravilnika o vročanju
po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku).
O izplačilu nagrade in stroškov odloča sodišče, ki je odredilo vročitev, na podlagi pisne
zahteve vročevalca. V tej zahtevi mora vročevalec natančno opredeliti stroške, katerih
povrnitev zahteva. Dokazila mora predložiti k zahtevi v originalu. Sodišče, ki prizna nagrado
in odmeri stroške, vročevalcu izplača iz predujma, ki ga založi predlagatelj vročitve, ali iz
proračuna v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS
(9. člen Pravilnika o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v
kazenskem postopku).
Prevozni stroški se obračunavajo v višini prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Če pa
vročevalec uporablja lastno motorno vozilo, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene
neosvinčenega motornega bencina (95 % oktanov). Prevozni stroški se povrnejo za potovanje
po najkrajši poti (9. člen Pravilnika o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih
postopkih in v kazenskem postopku).

4.6

Stroški prič

Podlaga za odmero stroškov prič v kazenskem postopku je Pravilnik o povrnitvi stroškov v
kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 61/1997, 68/1997, 62/2008 in 38/2013).
Stroški kazenskega postopka so tudi stroški za priče, kar opredeljuje 1. točka 2. odstavka 92.
člena ZKP. Povrnitev stroškov prič v kazenskem postopku se odmeri in plača na zahtevo
tistega, ki ima pravico do povrnitve (1. točka 2. člena in 3. člen Pravilnika o povrnitvi
stroškov v kazenskem postopku). Sodišče je dolžno pričo, ki jo zasliši v predkazenskem
postopku, na PON ali GO, opozoriti na pravico, da lahko zahteva povrnitev stroškov, kot tudi
na to, da to pravico izgubi, če zahtevka ne uveljavi v roku, določenim z zakonom. Priči se
povrnejo potni stroški, stroški za hrano in prenočišče, če so bili potrebni, ter nadomestilo
plače ali izgubljenega zaslužka (1. odstavek 4. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov v
kazenskem postopku). Pričam pripadajo potni stroški v višini prevoza z javnimi prevoznimi
sredstvi oziroma stroški za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom. Stroški se
upoštevajo za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer naj bi bilo
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opravljeno zaslišanje, in za vrnitev. Za javna prevozna sredstva se upoštevajo vlak, avtobus,
ladja in letalo (5. člen Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku). Potni stroški se
povrnejo za potovanje po najkrajši poti in z najcenejšim prevoznim sredstvom (6. člen
Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku). Stroški za potovanje z dražjim
prevoznim sredstvom se povrnejo, če bi stroški za prevoz s cenejšim prevoznim sredstvom,
skupaj z drugimi stroški, ki bi pri tem nastali, presegli stroške za prevoz z dražjim prevoznim
sredstvom. Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za potovanje v drugem
razredu s potniškim vlakom, z ladjo, z avtobusom ali letalom. S hitrim vlakom gre
upravičencu povrnitev stroškov za prevoz samo, če je potoval več kot 100 km v eno smer.
Višina stroškov za prevoz se ugotavlja z vozovnico ali na drug primeren način (7. člen
Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku). Priči, ki ima stalno pravico do
brezplačne vožnje, se stroški za prevoz ne povrnejo. Priči, ki je plačala vozovnico s
popustom, se povrnejo dejanski izdatki (8. člen Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem
postopku).
Kot omenjeno, ima priča tudi pravico do povrnitve stroškov za hrano in prenočišče. Ti stroški
se povrnejo, če je priča morala zaradi vabila ostati zunaj svojega stalnega ali začasnega
prebivališča več kot 12 ur. V ta čas se šteje tudi čas potovanja do kraja, kjer je priča zaslišana,
in za vrnitev (9. člen Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku). Stroški za hrano
in prenočišče gredo priči na podlagi računa in jih odmeri sodišče (11. člen Pravilnika o
povrnitvi stroškov v kazenskem postopku).
Če je priča zaposlena, ima pravico do povrnitve nadomestila plače za odsotnost z dela zaradi
vabila za pričo. Samostojni podjetnik in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot
poklic, imata pravico do povrnitve izgubljenega zaslužka zaradi vabila za pričo (12. člen
Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku). Priči izplača nadomestilo plače
družba, zavod, upravni ali drugi delodajalec, pri katerem je zaposlena oziroma v delovnem
razmerju. Delodajalec pa nato zahteva povrnitev izplačanega nadomestila plače od sodišča, ki
vodi postopek. Sodišče izplačano nadomestilo plače povrne v postopku zaradi kaznivih
dejanj, zaradi katerih se storilec preganja po uradni dolžnosti, iz sredstev sodišča v skladu s
četrtim odstavkom 92. člena ZKP (13. člen Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem
postopku).

4.7

Stroški sodnikov porotnikov

Pravna podlaga za plačilo nagrade in stroškov sodnikom porotnikom je Pravilnik o nagradi in
povračilu stroškov sodnikom porotnikom (Ur. l. RS, št. 88/01 in 79/08). Na podlagi tega
pravilnika imajo sodniki porotniki za sodelovanje pri sojenju pravico do povrnitve potnih
stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče ter nadomestilo plače (nagrada) oziroma
izgubljenega zaslužka. Višino nagrade usklajuje minister za pravosodje enkrat letno na
podlagi povprečnega letnega indeksa rasti življenjskih potrebščin na območju RS (2. člen
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Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom). Potni stroški sodnika
porotnika obsegajo stroške prihoda in vrnitve od kraja in nazaj na kraj njegovega stalnega ali
začasnega prebivališča. Ti stroški se priznajo v višini dejanskih izdatkov za prevoz z
najcenejšim javnim prevoznim sredstvom. Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim
sredstvom, se sodniku porotniku prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja
njegovega prebivališča do sedeža sodišča ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika
(3. člen Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom).
Do nadomestila plače ima pravico sodnik porotnik, ki je zaposlen in je zaradi opravljanja te
funkcije odsoten z dela. To pravico ima na podlagi potrdila sodišča. Delodajalec sodniku
porotniku izplača nadomestilo, sodišče pa nato delodajalcu povrne znesek, ki ustreza višini
nadomestila plače na podlagi pisnega obračuna s priloženimi dokazili (6. člen Pravilnika o
nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom).

4.8

Stroški privedb

Povrnitev voznih stroškov za obdolženca, izdatkov za privedbo ali spremljanje osebe, ki ji je
odvzeta prostost, stroškov za zdravljenje pripornika in stroškov poroda pripornice ureja
Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku. Za privedbo obdolženca in drugih oseb,
ki se jih po ZKP lahko privede, se priznajo vsi stroški, ki so zaradi privedbe nastali organu, ki
je privedbo izvršil, zlasti:
 stroški za prevožene kilometre od kraja, kjer se nahaja oseba, ki se privede, do kraja, kjer
se vodi kazenski postopek in
 stroški za opravljene ure dela pooblaščenim uradnim osebam, ki so izvršili privedbo.

4.9

Drugi stroški

Drugi stroški so stroški, ki poleg že opisanih nastanejo v kazenskih postopkih.
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5

PRIMER KAZENSKEGA POSTOPKA ZOPER TIHOTAPCA ILEGALNIH
MIGRANTOV Z IZRAČUNOM NASTALIH STROŠKOV

Za potrebe te naloge navajamo hipotetičen primer prihoda tihotapcev ilegalnih migrantov v
RS, na osnovi katerega bomo skušali prikazati višino stroškov, ki jih taki postopki spremljajo.
Oblikovali smo ustrezen (prav tako hipotetičen) sodni spis, opisali postopke in izračunali
stroške.
Policisti Policijske uprave Koper so od Policijske postaje Ilirska Bistrica prevzeli državljana
Kosova, ki je prevažal osem ilegalnih migrantov na območju Ilirske Bistrice. Policisti so takoj
po prejetju državljanu Kosova, ki ni razumel slovenskega jezika, dodelili sodnega tolmača,
preko katerega so mu povedali, česa je osumljen in kaj je podlaga za to ter mu izdali odločbo
o pridržanju, ki mu jo je sodni tolmač prevedel, in ga nato odpeljali na Policijsko upravo
Koper, kjer so ga zaslišali s pomočjo sodnega tolmača. Policisti so v tem času zbirali
obvestila – izjave s strani ilegalnih migrantov s pomočjo drugega sodnega tolmača, in sicer za
turški jezik, saj so bili ilegalni migranti državljani Turčije.
Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je pridržani državljan Kosova po
predhodnem dogovoru kot član kriminalne združbe čez državno mejo prepeljal skupino osmih
državljanov Turčije, ki niso imeli pogojev za vstop ali prebivanje v RS. Prijeti državljan
Kosova je imel vlogo prevoznika ilegalnih migrantov preko ozemlja RS z namenom, da jih
prepelje v Republiko Italijo. Nadalje so policisti ugotovili, da so migranti prispeli po tako
imenovani balkanski poti iz Srbije na območje Bosne in Hercegovine ter nato s pomočjo
vodičev in prevoznikov nedovoljeno vstopili na območje Republike Hrvaške, kjer so bili z
različnimi vozili prepeljani do meje z RS na območju občine Ilirska Bistrica. Tam pa jih je
čakal s svojim osebnim avtomobilom državljan Kosova, ki jih je imel namen prepeljati do
Trsta v Republiki Italiji. Pridržani državljan Kosova je posedoval vozilo, registrirano za
sedem oseb, vključno z voznikom. V avtomobilu pa so policisti poleg prijetega osumljenca
našli še osem državljanov Turčije in je zato obstajala tudi konkretna nevarnost za zdravje in
življenje ljudi. Dejstvo, da sta bili v vozilu dve osebi več od dovoljenega, ki nista mogli biti
pripeti z varnostnim pasom, je predstavljalo konkretno nevarnost za zdravje in življenje teh
ljudi, kot tudi za preostale osebe v vozilu, posebej še ob dejstvu, da je bil v vozilu tudi 4-letni
otrok. Policisti so z zbiranjem obvestil tudi ugotovili, da je znašal strošek prevoza ilegalnih
migrantov skupno najmanj 36.000 EUR. Za takšno dejanje je po tretjem v zvezi s šestim
odstavkom 308. člena KZ-1 zagrožena kazen do osem let zapora in denarna kazen.
Po zaslišanju so policisti tihotapca odpeljali v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper,
dokler ni bila spisana kazenska ovadba, in ga nato v predpisanem roku odpeljali na zaslišanje
k preiskovalnemu sodniku. Na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča
Koper je preiskovalni sodnik s pomočjo sodnega tolmača za albanski jezik pridržanemu
osumljencu sporočil njegove pravice v postopku. Na zaslišanju je prisostvoval tudi
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zagovornik, ki je bil pridržanemu dodeljen po uradni dolžnosti, in državni tožilec. Sodni
tolmač je ves čas ustno prevajal iz slovenskega v albanski jezik in obratno. Po končanem
zaslišanju je državni tožilec izjavil, da bo vložil zahtevo za preiskavo in predlagal, da se zoper
osumljenega državljana Kosova odredi pripor. Preiskovalni sodnik je nato na predlog tožilstva
odredil pripor. Sklep o priporu je sodni tolmač osumljenemu na licu mesta prevedel. Po
končanem zaslišanju in odrejenem priporu so policisti osumljenca odpeljali v preiskovalni
zapor. Državni tožilec je v predpisanem roku vložil zahtevo za preiskavo v pisni obliki, ki je
bila nato s sklepom tudi odrejena, vse to pa je bilo prevedeno v jezik sedaj že obdolženega in
priprtega državljana Kosova. Pripor je preiskovalni sodnik odredil za trajanje enega meseca.
Zoper sklep o priporu se je po prejemu pisnega prevoda obdolženec pritožil preko
zagovornika, vendar je bila njegova pritožba s sklepom senata zavrnjena. Sklep senata je bil
obdolženemu preveden v albanski jezik in vročen njemu osebno in zagovorniku. V tem času
je preiskovalni sodnik izvajal preiskovalna dejanja, in sicer je zaslišal pet prič. Zaslišanju je
prisostvoval tudi priprti obdolženec, skupaj s sodnim tolmačem in svojim zagovornikom.
Priče so bili turški državljani, zato je bil na zaslišanju prisoten tudi sodni tolmač za turški
jezik. Po zaslišanju prič je preiskovalni sodnik celoten spis predložil državnemu tožilcu, da se
odloči, ali bo vložil obtožnico. Ker se je že iztekel rok o trajanju pripora, je državni tožilec
predlagal podaljšanje pripora še za dva meseca. Temu predlogu je ugodil izvenobravnavni
senat Okrožnega sodišča v Kopru. Sklep o podaljšanju pripora je bil nato preveden v albanski
jezik in vročen priprtemu obdolžencu in odvetniku. Obdolženec se je zoper sklep o
podaljšanju pripora pritožil, kar je sodni tolmač prevedel v slovenski jezik. Višje sodišče v
Kopru je s sklepom pritožbo zavrnilo. Sklep je bil nato preveden v albanski jezik in vročen
priprtemu obdolžencu.
Državni tožilec je v zelo kratkem času zoper priprtega vložil obtožnico. Obtožnica je bila
prevedena obdolženemu s pravnim poukom, da lahko zoper njo vloži ugovor v roku osmih
dni. Obtožnico je sodni tolmač najprej ustno prevajal obtoženemu v ZPKZ Koper, nato pa
prevod tudi zapisal. Zagovornik je v imenu sedaj že obtoženega državljana Kosova, vložil
ugovor zoper obtožnico, ki pa je bil s sklepom senata zavrnjen in je obtožnica postala
pravnomočna. Tudi ta sklep je bil s prevodom v albanski jezik vročen obtoženemu priporniku.
Preiskovalni spis je bil nato skupaj z obtožnico predan Okrožnemu sodišču v Kopru v
nadaljnje postopanje po obtožbi.
Skladno z zakonskim rokom dveh mesecev po vloženi obtožnici je nato predsednik senata
Okrožnega sodišča v Kopru razpisal v dodeljeni zadevi PON. Na PON so bili vabljeni
obtoženec z zagovornikom, državni tožilec in sodni tolmač za albanski jezik. Vabilo je bilo
obtožencu vročeno v albanskem jeziku. Obtoženec je bil priveden iz preiskovalnega zapora s
strani pravosodnih policistov. Predsednik senata je poučil obtoženca o njegovih pravicah ter
da se ni dolžan zagovarjati, niti odgovarjati na vprašanja niti priznati krivde. Ravno tako ga je
vprašal, ali je razumel vsebino obtožbe ter ga poučil, da se na tem naroku lahko izjavi o tem,
ali krivdo za kaznivo dejanje po obtožbi priznava ali ne priznava, da lahko, če ne prizna
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krivde, predlaga izločitev predsednika senata, izločitev dokazov, ki naj jih sodišče izvede na
GO in že zbranih dokazov, ter se izjavi o načinu poteka GO. Nadalje ga je poučil, da bo imel
v nadaljevanju poteka kazenskega postopka pravico dajati dokazne in druge predloge ter da
bo lahko zahteval izločitev predsednika senata le pod pogojem, da ne gre za očitno
zavlačevanje ali zlorabe pravic v postopku, da se s priznanjem krivde, ki je ne more preklicati,
odpoveduje pravici, da sodišče odloča o obtožbi na GO ter da bo dokazni postopek izveden le
z zvezi s tistimi okoliščinami, ki so pomembne za izrek kazenske sankcije. Prav tako ga je
poučil, da si ima pravico vzeti zagovornika, ki je lahko navzoč na naroku, oziroma da si lahko
izbere drugega zagovornika od že postavljenega po uradni dolžnosti. Pravni pouk je
obtožencu sodni tolmač prevedel v njegov materin jezik. Nato je predsednik pozval
obtoženca, da se izjavi o krivdi in obtoženec je izjavil, da krivde ne priznava. Zato ga je
predsednik senata pozval, naj predlaga dokaze, ki bi se izvedli na GO, poda druge procesne
predloge, ki jih mora konkretizirati in obrazložiti, in izloči nedovoljene dokaze. Poleg tega ga
je predsednik senata poučil, da se ima možnost izjaviti, da soglaša, če se s tem strinja tudi
državni tožilec, da se lahko obravnava pred sodnikom posameznikom. Obtoženi je izjavil, da
želi, da o zadevi odloča senat in ne sodnik posameznik. Obtoženi je izjavil tudi, da ne podaja
nobenih dokaznih predlogov, niti ne zahteva izločitve predsednika senata. Na podlagi izjav
obtoženca, da ne zahteva izločitve predsednika senata in da zahteva, da zadevo obravnava
senat, je predsednik senata razpisal glavno obravnavo. Na GO je povabil obtoženca,
njegovega zagovornika, državnega tožilca, sodnega tolmača za albanski jezik in dve priči, ki
se nahajata v azilnem domu, ter sodnega tolmača za turški jezik. Na glavni obravnavi je
sodnik ponovno poučil obtoženca, da se ni dolžan zagovarjati, niti odgovarjati na vprašanja,
če pa se bo zagovarjal, ni dolžan priznati krivde ter da ima pravico, da se zagovarja s pomočjo
svojega zagovornika. Obtoženec je nato izjavil, da se bo zagovarjal in podal svoj zagovor,
sodni tolmač pa je njegov zagovor sproti prevajal. Po zaslišanju obdolženca je predsednik
senata povabil k zaslišanju prvo pričo in ji podal pouk, in sicer, da bo zaslišana kot priča, da
je kot priča dolžna povedati vse, kar ve o zadevi, da je krivo pričanje kaznivo dejanje ter da ni
dolžna odgovarjati na vprašanja, če bi sebe ali svoje bližnje sorodnike spravila v hudo
sramoto, znatno premoženjsko škodo ali kazenski pregon. Sodni prevajalec za turški jezik je
pravni pouk priči prevedel in nato je priča izpovedovala in odgovarjala na vprašanja
predsednika senata, državnega tožilca in zagovornika. Cel potek zaslišanja in odgovore priče
je prevajal sodni tolmač za turški jezik, sodni tolmač za albanski jezik pa je sproti prevajal
obtoženemu. Ko je bilo zaslišanje te priče zaključeno, se je pristopilo k zaslišanju druge priče,
ki ji je bil tudi dan ustrezen pravni pouk s prevodom. Tudi druga priča je pričala in
odgovarjala na vprašanja, kar je vse prevajal sodni tolmač za turški jezik, istočasno pa je
obtožencu sproti prevajal sodni tolmač za albanski jezik. Po zaslišanju druge priče je
predsednik senata izvajal oziroma bral pisne dokaze, kar je bilo sproti prevajano obtožencu.
Po izvedbi vseh dokazov je predsednik senata naznanil, da je dokazni postopek izčrpan in da
se pristopi k zaključnim besedam strank. Najprej je končno besedo podal državni tožilec, v
kateri je analiziral izvedene dokaze in v sintezi podal njihovo oceno ter predlagal, da se
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obtožencu izreče zaporna kazen v trajanju treh let in šest mesecev in denarna kazen ter
predlagal podaljšanje pripora. Za njim je podal končno besedo zagovornik, ki je predlagal
izrek pogojne obsodbe. V končni besedi, ki jo je imel obtoženec, se je le-ta strinjal s končno
besedo svojega zagovornika. Za tem je predsednik senata napotil stranke, naj počakajo na
razglasitev sodbe. Predsednik senata je po zasedanju pozval stranke k razglasitvi sodbe in
nato razglasil, da se obtoženi spozna za krivega, očitanega mu dejanja po obtožbi in da se mu
izreče kazen zapora v trajanju treh let in denarna kazen ter da se mu dosedanji čas, prebit v
priporu, šteje v čas trajanja zapora. Povedal je, da je dolžan plačati stroške kazenskega
postopka, ki se bodo odmerili s posebnim sklepom. Obtožencu je senat podaljšal pripor. Sodni
tolmač je vse sproti ustno prevajal obtožencu. Predsednik senata je po razglasitvi sodbe podal
kratko obrazložitev glede izrečene sodbe ter seznanil stranke, da imajo pravico do pritožbe
zoper pisni odpravek sodbe in da se lahko odpovedo pravici do vložitve pritožbe. Obtoženi je
izjavil, da se bo zoper sodbo pritožil.
Po izdelavi in vročitvi sodbe, ki je bila prevedena v albanski jezik in v prevodu vročena
obtožencu v priporu, je obtoženi vložil pritožbo, ki jo je nato sodišče preko sodnega tolmača
prevedlo v slovenski jezik. Pritožbo je vložil tudi njegov zagovornik. Državni tožilec ni podal
pritožbe. Pritožbi sta bili odstopljeni v reševanje Višjemu sodišču v Kopru, ki ju je zavrnilo
kot neutemeljeni in potrdilo sodbo prve stopnje. Odpravek te sodbe je bil obtožencu vročen s
prevodom. Obtoženi je nato zaprosil za predčasen nastop prestajanja zaporne kazni, kar mu je
bilo odobreno, in je bil napoten na prestajanje zaporne kazni v ZPKZ Dob pri Mirni. Kazenski
spis je bil nato odstopljen v reševanje pristojnemu oddelku Okrožnega sodišča v Kopru zaradi
obračuna stroškov kazenskega postopka. V nadaljevanju je prikazan predmetni obračun
stroškov.
V spis so bili vloženi naslednji stroški:
 stroški zagovornika (stroškovnik in sklep v prilogi),
 stroški obeh sodnih tolmačev (stroškovnika in sklepa v prilogi),
 stroški porotnikov na glavni obravnavi s stroškom refundacije plače (obrazec za sodnika
porotnika, obrazec refundacijskega potrdila, dopis delodajalca, sklep o izplačilu v prilogi).
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Preglednica 1: Stroški zagovornika
Naziv stroška
Zagovor osumljenega v predkazenskem
postopku
Urnina
Odsotnost iz pisarne
Zagovor obdolženca pri zaslišanju v
preiskavi
Urnina
Odsotnost iz pisarne
Zagovor obdolženega pri zaslišanju
priče št. 1 v preiskavi
Zagovor obdolženega pri zaslišanju
priče št. 2 v preiskavi
Zagovor obdolženega pri zaslišanju
priče št. 3 v preiskavi
Zagovor obdolženega pri zaslišanju
priče št. 4 v preiskavi
Zagovor obdolženega pri zaslišanju
priče št. 5 v preiskavi
Urnina
Odsotnost iz pisarne
Zagovor obtoženega na
predobravnavnem naroku
Urnina
Odsotnost iz pisarne
Zagovor obtoženega na glavni
obravnavi
Urnina
Odsotnost iz pisarne
Pritožba zoper sklep o priporu
Ugovor zoper obtožnico
Pritožba zoper sklep o podaljšanju
pripora
Pritožba zoper sodbo
Odsotnost iz pisarne
Odsotnost iz pisarne
Skupaj
50 %
Materialni stroški
Kilometrina
Skupaj

Pravna podlaga
3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

Število
točk
160

Znesek
v EUR
96,00

1. odstavek 6. člena OT
4. odstavek 6. člena OT
3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

50
40
160

30,00
24,00
96,00

1. odstavek 6. člena OT
4. odstavek 6. člena OT
3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

50
40
160

30,00
24,00
96,00

3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

160

96,00

3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

160

96,00

3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

160

96,00

3. alineja 1. točke tar. št. 9 OT

160

96,00

1. odstavek 6. člena OT
4. odstavek 6. člena OT
3. točka tar. št. 10 OT

100
40
600

60,00
24,00
360,00

1. odstavek 6. člena OT
4. odstavek 6. člena OT
3. točka tar. št. 10 OT

100
40
600

60,00
24,00
360,00

1. odstavek 6. člena OT
4. odstavek 6. člena OT
2. točka tar. št. 11 OT v zvezi s 3.
točko tar. št. 10 OT
4. točka tar. št. 8 OT
2. točka tar. št. 11 OT v zvezi s 3.
točko tar. št. 10 OT
1. točka tar. št. 11 OT v zvezi s 3.
točko tar. št. 10 OT
4. odstavek 6. člena OT
4. odstavek 6. člena OT

100
40
300

60,00
24,00
180,00

200
300

120,00
180,00

750

450,00

3. odstavek 11. člena OT
4. odstavek 10. člena OT

Vir: Odvetniška tarifa.
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40
24,00
40
24,00
4.550 2.730,00
2.275 1.365,00
33,30
93,24
1.491,54

Preglednica 2: Stroški sodnega tolmača za albanski jezik
Naziv stroška
Ustno tolmačenje na PP Ilirska Bistrica iz slovenskega v
albanski jezik in obratno
Povišanje nagrade za nujnost
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Ilirska
Bistrica–Portorož
Pisni prevod odločbe o pridržanju iz slovenskega v albanski
jezik
Ustno tolmačenje pri zaslišanju osumljenca na PU Koper
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–
Portorož
Ustno tolmačenje pri zaslišanju obdolženca v preiskovalnem
postopku iz slovenskega v albanski jezik in obratno
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–
Portorož
Pisni prevod zahteve za preiskavo iz slovenskega v albanski
jezik
Pisni prevod sklepa o odreditvi pripora iz slovenskega v
albanski jezik
Pisni prevod sklepa senata o zavrnitvi pritožbe iz slovenskega v
albanski jezik
Ustno tolmačenje pri zaslišanju prič pred preiskovalnim
sodnikom iz slovenskega v albanski jezik in obratno
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–
Portorož
Pisni prevod sklepa senata o podaljšanju pripora iz slovenskega
v albanski jezik
Povišanje nagrade za nujnost
Pisni prevod pritožbe obtoženca zoper sklep o podaljšanju iz
albanskega v slovenski jezik
Pisni prevod sklepa Višjega sodišča v Kopru zoper sklep o
zavrnitvi pritožbe obtoženca iz slovenskega v albanski jezik
Ustno tolmačenje v ZPKZ Koper (obtožnica s pravnim
poukom) iz slovenskega v albanski jezik in obratno
Povišanje nagrade za nujnost
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–
Portorož
Pisni prevod obtožnice iz slovenskega v albanski jezik
Povišanje nagrade za nujnost

Pravna podlaga
1. odstavek 46. člena
Pravilnika
1. odstavek 47. člen
Pravilnika
3. odstavek 46. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
1. odstavek 46. člena
Pravilnika
3. odstavek 46. člena
Pravilnika
1. odstavek 46. člena
Pravilnika
3. odstavek 46. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
2. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
2. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
1. odstavek 46. člena
Pravilnika
3. odstavek 46. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
1. odstavek 47. člen
Pravilnika
1. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
2. točka 1. odstavka 43.
člena Pravilnika
1. odstavek 46. člena
Pravilnika
1. odstavek 47. člen
Pravilnika
3. odstavek 46. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 46.
člena Pravilnika
1. odstavek 47. člen
Pravilnika

Znesek
v EUR
78,00
78,00
44,00
123,00
78,00
22,00
78,00
22,00
123,00
82,00
82,00
234,00
22,00
123,00
123,00
28,00
123,00
72,00
72,00
22,00
205,00
205,00

Se nadaljuje
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Preglednica 2 – nadaljevanje
Naziv stroška
Pisni prevod sklepa senata o zavrnitvi ugovora
zoper obtožnico iz slovenskega v albanski jezik
Pisni prevod vabila na predobravnavni narok iz
slovenskega v albanski jezik
Ustno tolmačenje na predobravnavnem naroku iz
slovenskega v albanski jezik in obratno
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji
Portorož–Koper–Portorož
Ustno tolmačenje na glavni iz slovenskega v
albanski jezik in obratno
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji
Portorož–Koper–Portorož
Pisni prevod sklepa o podaljšanju pripora iz
slovenskega v albanski jezik
Pisni prevod sodbe iz slovenskega v albanski jezik
Pisni prevod pritožbe obtoženca zoper sodbo iz
albanskega v slovenski jezik
Pisni prevod sodbe Višjega sodišča v Kopru iz
slovenskega v albanski jezik
Kilometrina na relaciji Portorož–Ilirska Bistrica–
Portorož v znesku (150 km x 0,10 EUR) in na
relaciji Portorož–Koper–Portorož (32 km x 0,10
EUR x 6)
Skupaj
22 % DDV
Skupaj

Pravna podlaga
2. točka 1. odstavka 46. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 46. člena
Pravilnika
1. odstavek 46. člena Pravilnika

41,00
78,00

3. odstavek 46. člena Pravilnika

22,00

1. odstavek 46. člena Pravilnika

234,00

3. odstavek 46. člena Pravilnika

22,00

2. točka 1. odstavka 46. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 46. člena
Pravilnika
1. točka 1. odstavek 43. člena
Pravilnika
2. točka 1. odstavka 46. člena
Pravilnika
1. odstavek 49. Pravilnika v zvezi s
3. odstavkom 15. Člena Pravilnika
o povrnitvi stroškov v kazenskem
postopku

82,00

Vir: Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

38

Znesek
v EUR
82,00

164,00
56,00
123,00
34,20

2.977,20
654,98
3.632,18

Preglednica 3: Stroški sodnega tolmača za turški jezik
Naziv stroška
Ustno tolmačenje na PP Ilirska Bistrica iz
slovenskega v turški jezik in obratno
Povišanje nagrade za nujnost
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji
Ankaran–Ilirska Bistrica–Ankaran
Ustno tolmačenje pri zaslišanju prič v
preiskavi iz slovenskega v turški jezik in
obratno
Nadomestilo za čas potovanja na relaciji
Ankaran–Koper–Ankaran
Kilometrina na relaciji Ankaran−Ilirska
Bistrica–Ankaran (120 km) in na relaciji
Ankaran–Koper–Ankaran (30 km)

Pravna podlaga
1. odstavek 46. člena Pravilnika

Znesek
v EUR
234,00

1. odstavek 47. člena Pravilnika
3. odstavek 46. člena Pravilnika

234,00
44,00

1. odstavek 46. člena Pravilnika

156,00

3. odstavek 46. člena Pravilnika

22,00

1. odstavek 49. člena Pravilnika v zvezi
s 3. odstavkom 15. člena Pravilnika o
povrnitvi stroškov v kazenskem
postopku

15,00

Skupaj
8,85 % prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
0,53 % prispevek za poškodbe pri delu
Skupaj

705,00
62,40
3,74
771,14

Vir: Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

Preglednica 4: Stroški sodnikov porotnikov

Naziv stroška
Nagrada za sodnika porotnika št. 1
Povrnitev potnih stroškov na relaciji
Izola−Koper−Izola za porotnika št. 1
Nagrada za sodnika porotnika št. 2
Povrnitev potnih stroškov na relaciji Semedela–
Koper–Semedela za porotnika št. 2
Refundacija plače za sodnika porotnika št. 2
Skupaj

Pravna podlaga – Pravilnik o
nagradi in povračilu stroškov
sodnikom porotnikom
2. člen
3. člen

Znesek
v EUR
12,00
3,60

2. člen
3. člen

12,00
2,00

6. člen

30,50
60,10

Vir: Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom.

Iz prikazanega obračuna stroškov konkretnega kazenskega postopka ugotovimo, da so stroški
tega kazenskega postopka, čeprav gre za dokaj enostavno zadevo, sorazmerno visoki in so
znašali 5.954,96 EUR. Pri tem je treba poudariti, da je takšnih in podobnih primerov obravnav
kaznivih dejanj, glede na podatke, ki bodo prikazani v nadaljevanju, ogromno. V nadaljevanju
bo prikazano, kako so ti stroški naraščali od leta 2017 dalje in kako veliko finančno breme
pomenijo za proračun RS.
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ANALIZA STROŠKOV V KAZENSKIH POSTOPKIH ZOPER TIHOTAPCE
ILEGALNIH MIGRANTOV, NASTALIH NA OKROŽNEM SODIŠČU V KOPRU
V LETIH 2017, 2018, 2019

Iz zbranih podatkov kazenskega oddelka Okrožnega sodišča v Kopru (2020) je razvidno, da je
bilo v letu 2017 sproženih 25 kazenskih postopkov zoper tihotapce ilegalnih migrantov, v letu
2018 je bilo teh postopkov 95 in 137 v letu 2019.
Iz priloženih preglednic, ki prikazujejo porabo na kontu stroškov sodnih postopkov
Okrožnega sodišča v Kopru, je razvidno, da so znašali stroški kazenskih postopkov v letu
2017 skupno 1.006.289,00 EUR. Od tega so znašali stroški zagovornikov 312.220,00 EUR,
stroški tolmačev 388.381,00 EUR, stroški izvedencev 171.960,00 EUR, stroški hrambe
57.646,00 EUR, stroški vročanj pisanj 18.466,00 EUR, plačila in nagrade porotnikov
14.714,00 EUR, stroški prič 9.393,00 EUR, stroški preiskav 18.957,00 EUR, drugi stroški
8.952,00 EUR in stroški blagajne 5.600,0 EUR.
Za leto 2018 je znašala poraba stroškov kazenskih postopkov 1.284.822,00 EUR. Od tega so
stroški zagovornikov znašali 420.461,00 EUR, stroški tolmačev 485.558.00 EUR, stroški
izvedencev 182.177,00 EUR, stroški hramb 100.703,00 EUR, stroški vročanj 29.505,00 EUR,
stroški porotnikov 24.358,00 EUR, stroški prič 14.483,00 EUR, stroški preiskovalnih
postopkov 14.114,00 EUR, drugi stroški 10.667,00 EUR in stroški blagajne 2.796,00 EUR.
V letu 2019 je znašala poraba stroškov kazenskih postopkov 1.855.208,00 EUR. Od tega so
stroški zagovornikov znašali 558.493,00 EUR, stroški tolmačev 955.412,00 EUR, stroški
izvedencev 167.541,00 EUR, stroški hramb 78.400,00 EUR, stroški vročanj 30.861,00 EUR,
stroški porotnikov 16.479,00 EUR, stroški prič 10.782,00 EUR, stroški preiskav 23.436,00
EUR, drugi stroški 8.204,00 EUR in stroški blagajne 5.600,00 EUR.
Preglednica 5: Osnovni podatki
(v EUR)
Stroški kazenskih postopkov
Stroški zagovornikov
Stroški tolmačev
Stroški izvedencev
Stroški hramb
Stroški vročanj pisanj
Plačila in nagrade porotnikov
Stroški prič
Stroški preiskav
Drugi stroški
Stroški blagajne

2017
1.006.289,00
312.220,00
388.381,00
171.960,00
57.646,00
18.466,00
14.714,00
9.393,00
18.957,00
8.952,00
5.600,00

Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.
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2018
1.284.822,00
420.461,00
485.558,00
182.177,00
100.703,00
29.505,00
24.358,00
14.483,00
14.114,00
10.667,00
2.796,00

2019
1.855.208,00
558.493,00
955.412,00
167.541,00
78.400,00
30.861,00
16.479,00
10.782,00
23.436,00
8.204,00
5.600,00

Preglednica 6: Sprememba stroškov v odstotkih
2017 (v EUR)
1.006.289,00
312.220,00
388.381,00
171.960,00
57.646,00
18.466,00
14.714,00
9.393,00
18.957,00
8.952,00
5.600,00

Stroški kazenskih postopkov
Stroški zagovornikov
Stroški tolmačev
Stroški izvedencev
Stroški hramb
Stroški vročanj pisanj
Plačila in nagrade porotnikov
Stroški prič
Stroški preiskav
Drugi stroški
Stroški blagajne

2018
28 %
35 %
25 %
6%
75 %
60 %
66 %
54 %
–26 %
19 %
–50 %

2019
44 %
33 %
97 %
–8 %
–22 %
5%
–32 %
–26 %
66 %
–23 %
100 %

Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.

Preglednica 7: Indeks rasti
2017
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Stroški kazenskih postopkov
Stroški zagovornikov
Stroški tolmačev
Stroški izvedencev
Stroški hramb
Stroški vročanj pisanj
Plačila in nagrade porotnikov
Stroški prič
Stroški preiskav
Drugi stroški
Stroški blagajne
Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.
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2018
1,28
1,35
1,25
1,06
1,75
1,60
1,66
1,54
0,74
1,19
0,50

2019
1,44
1,33
1,97
0,92
0,78
1,05
0,68
0,74
1,66
0,77
2,00

2017−19
1,84
1,79
2,46
0,97
1,36
1,67
1,12
1,15
1,24
0,92
1,00

Slika 5: Stroški kazenskih postopkov med letoma 2017 in 2019
Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.

Iz slike 5, ki prikazuje letne stroške kazenskih postopkov Okrožnega sodišča v Kopru, je
razvidno, da so se stroški v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povišali za 28 %, v letu 2019
v primerjavi z letom 2018 za 44 % in v letu 2019 v primerjavi z letom 2017 za 84 %. Ta
primerjava povišanja stroškov pokaže, da so ilegalne migracije oziroma tihotapci ilegalnih
migrantov postali resen in zaskrbljujoč problem za RS in to ne samo v stroškovnem smislu,
ampak tudi z vidika varnosti njenih državljanov (Okrožno sodišča v Kopru 2020).

Slika 6: Stroški zagovornikov med letoma 2017 in 2019
Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.

Iz slike 6 je razvidno, da so se stroški zagovornikov v letu 2018 v primerjavi z letom 2017
povišali za 35 %, v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 za 33 %, v letu 2019 v primerjavi z
letom 2017 pa za 78 % (Okrožno sodišča v Kopru 2020).
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Slika 7: Stroški tolmačev med letoma 2017 in 2019
Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.

Iz slike 7 je razvidno, da so se stroški sodnih tolmačev v letu 2018 v primerjavi z letom 2017
povišali za 25 %, v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 za 97 % in v letu 2019 v primerjavi z
letom 2017 za 146 % (Okrožno sodišča v Kopru 2020).

Slika 8: Skupni stroški in stroški največjih porabnikov med letoma 2017 in 2019
Vir: Okrožno sodišče v Kopru 2020.

Na podlagi prikazanih slik in podatkov lahko zaključimo, da samo stroški, nastali v okviru
Okrožnega sodišča v Kopru, povezani s kazenskimi postopki zaradi ilegalnih migracij
oziroma s tihotapljenjem ilegalnih migrantov, predstavljajo veliko breme za proračun RS. Ti
stroški začnejo nastajati že v predkazenskem postopku, nato v preiskavi in v samem
kazenskem postopku. Glede na to, da so tihotapci pretežno državljani tujih držav, kar je
razvidno iz podatkov o stroških sodnih tolmačev, imajo pravico (pravice osumljencev
oziroma obdolžencev), da lahko spremljajo postopek v svojem jeziku in da imajo sodnega
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tolmača za svoj materni jezik oziroma jezik, ki ga govorijo in razumejo. Ravno tako imajo po
Ustavi in ZKP pravico do zagovornika, ki pa je glede na težo kaznivih dejanj ali glede na
načelo pravičnosti postavljen po uradni dolžnosti, kar pomeni, da se primarno stroški takega
zagovornika izplačajo iz proračuna ob vsakem zaključenem delu postopka.
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7

PREDLOGI UKREPOV ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV V KAZENSKIH
POSTOPKIH ZOPER TIHOTAPCE ILEGALNIH MIGRANTOV

Kot smo že uvodoma povedali, so vzroki za migracije ekonomske, politične, socialne,
družinske ali kakšne druge narave. Ko pride do nastanka migracijskih tokov, se pojavijo
problemi z nadzorovanjem in upravljanjem teh tokov in ravnanjem z migranti, ki so lahko
legalni ali ilegalni zaradi slabega gospodarskega razvoja v državah, iz katerih prihajajo, zaradi
vojnih stanj ali političnega preganjanja. Posledica teh migracijskih tokov so lahko begunci,
azilanti ali ilegalni prebežniki. Povečevanje števila ilegalnih migracij sorazmerno vpliva tudi
na povečevanje števila kriminalnih dejanj nezakonitega tihotapljenja, ki jih organi pregona
odkrijejo, s tem pa se tudi sorazmerno povečajo stroški kazenskih postopkov zoper tihotapce.
V nadaljevanju predlagamo možne rešitve za obvladovanje in zmanjševanje stroškov v
predkazenskih in kazenskih postopkih zoper ilegalne migrante v RS. Mednje spadajo
spremembe politike obvladovanja migracijskih tokov na evropski in državni ravni,
spremembe kazensko-pravne zakonodaje (tako procesni kot tudi materialnopravni vidiki) in
spremembe pri nagradah tolmačev.

7.1

Spremembe politike obvladovanja migracijskih tokov

Menimo, da je preprečevanje neobvladljivega naraščanja migracijskih tokov v EU (vključno z
RS) ter posledično zmanjševanje ilegalnih prehodov in s tem povezanih kaznivih dejanj treba
primarno reševati po politični poti.
V ta namen bi bilo smiselno, da bi evropski komisarji, posebej pa slovenski komisar, ki je bil
potrjen za krizne razmere, oblikovali neko stališče za obravnavo v Evropskem parlamentu v
smislu sprejetja zakonodaje in politike za obvladovanje migracij že pri samem izvoru, torej v
državah, iz katerih prihaja pretežna večina ilegalnih migrantov. Predvsem imamo v mislih
ekonomske in politične ukrepe v obliki pomoči izvornim državam, kot so:
 investicije v njihovo gospodarstvo pod nadzorom pristojnih organov EU (izobraževanje in
odpiranje gospodarskih subjektov in zaposlovanje, pomoč pri načrtovanju urejanja
gospodarstva in finančne politike);
 svetovanje oblastem preko diplomatskih predstavništev o izkušnjah in težavah pri
problematiki z ilegalnimi migracijami (zajezitev migracij v izvorni državi);
 svetovanje pri načrtovanju in izvajanju politike izobraževanja prebivalstva, nudenje
ustrezne finančne pomoči v ta namen (pošiljanje ustreznih strokovnjakov na stroške držav
EU, pomoč pri organizaciji šolstva in zdravstva);
 ustanavljanje posebnih institucij pod okriljem Združenih narodov, v katerih bi se revni in
neizobraženi prebivalci v izvornih državah lahko izobraževali, navajali na višjo kulturno
raven v smeri pridobivanja samozavesti in pripadnosti do lastne države.
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Eden od načinov reševanja opisanih problemov in zajezitve nelegalnih migracij in z njimi
povezanih kaznivih dejanj je tudi ustanavljanje begunskih centrov, ki bi delovali pod okriljem
Združenih narodov in bi bili varovani z ustreznim nadzorom mirovnih sil OZN kot posebnega
edinstvenega in dinamičnega instrumenta, ki pomaga državam, v katerih se dogajajo konflikti.
Financiranje bi potekalo preko posebnega sklada, ki bi ga ustanovili pri OZN, v katerega bi
po načelu sorazmernosti vplačevale vse države članice OZN. Takšno pobudo bi lahko sprožila
tudi slovenska vlada preko slovenskega komisarja pri Evropski komisiji.
Skupno migracijsko politiko za obvladovanje begunske krize sicer pripravlja tudi Evropska
komisija. Ta politika vključuje: podporo ljudem, ki potrebujejo zatočišče, omejevanje
nedovoljenih migracij, reševanje življenj na morju, zagotavljanje svobodnega gibanja znotraj
schengenskega območja, boljše organiziranje zakonitega priseljevanja in boljše vključevanje
tujih državljanov v družbo EU (Evropska komisija b. l.a.).
Vključevanje migrantov v novo okolje ni enostavno in hitro. Gre za dolgotrajen in
interaktiven proces, ki se lahko odvija tudi ves čas življenja posameznega migranta. Casteles
in Miller (2009) opozarjata, da odločitev migranta za izselitev in svoje matične države in
preselitev v tujo, v kateri naj bi se zlil z njeno kulturo in okolico, ni enostavna. Integracija
migrantov sproža vrsto vprašanj, predvsem, kako širša družba sprejema migrante v svojem
okolju in ali jih lahko zavrača glede na njihovo drugačnost, ko se migranti še vedno
identificirajo s svojimi običaji, religijo in jezikom (Medica, Lukič in Bufon 2010). Rešitev
takšnega problema integracije migrantov vidimo v njihovem izobraževanju, spoznavanju
družbene kulture, tradicije in običajev v novi državi. Vse to lahko prinese korist tako
gospodarstvu kot razvoju posamezne družbe, migrantom pa omogoča možnost samostojnega
življenja. Pri tem pa velja opozoriti, da se ponekod v Evropi zaradi potrebe po gospodarski
rasti delavce migrante obravnava zgolj kot delovno silo, ki prispeva h gospodarski rasti, in ne
kot ljudi. STA (2011) izpostavlja, da med raznimi kršitvami pravic migrantov v povezavi z
njihovo zaposlitvijo prednjačijo neizplačevanje plač, plačevanje na roko ter načrtno
prekinjanje pogodb. Znano je, da je interes ekonomskih migrantov predvsem pridobiti
ustrezno zaposlitev in s tem ustvariti boljše razmere za življenje, pa ustvarjanje družine in
šolanje otrok. Za doseganje tega namena so pripravljeni marsikaj potrpeti, tudi kršitve
osnovnih delavskih pravic.
Sprejemanje in integracija migrantov je tudi lahko eden izmed odgovorov na problem staranja
prebivalstva, s katerim se sooča celotna EU. Tudi RS se sooča s krizo staranja prebivalstva,
saj je pri nas skoraj petina prebivalstva starejša od 65 let. Ta delež naj bi se v naslednji treh
desetletjih podvojil in znašal preko 30 % (Eurostat 2020). Jalušič (po Rečnik 2014) s tem v
zvezi izpostavlja, da RS potrebuje migrante iz več razlogov, med drugim tudi zaradi
demografskih dejstev.
Ena od možnosti obvladovanja migracijskih kriz v politiki je tudi spremenjena politika
potovalnih vizumov, ki bi lahko bistveno zmanjšali stroške, ki nastajajo z ilegalnimi
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migracijami in z njimi povezanimi postopki. Z izdanimi vizumi se avtomatično zmanjša
potreba po ilegalnem prehajanju državne meje, kar je logično, saj izdani vizum omogoča
legalen prehod in ustrezno zaščito migranta. S tem pa tudi odpadejo kazenski postopki zoper
tihotapce ilegalnih migrantov. Vendar je v literaturi moč zaslediti ugotovitve o nesimetričnih
učinkih tovrstne politike, pri čemer se ilegalni migracijski tokovi po uvedbi vizumov
zmanjšujejo, ilegalni pa po odpravi vizumov intenzivneje povečujejo (Czaika in de Hass
2017). Czaika in Hobolth (2016) sta v sklopu svoje študije proučevala, v kolikšni meri
restriktivne azilne in vizumske politike sprožijo nenamerni vedenjski odziv potencialnih in
zavrnjenih prosilcev za azil. Ugotovila sta, da se pojavljajo pomembne razlike pri procesu
omejevalnih azilnih in vizumskih politik glede na dejstvo, ali je bil migrant prejet na meji ali
na ozemlju države. Iz navedenega zaključujemo, da rešitve s politiko potovalnih vizumov
dejansko niso najbolj učinkovite.

7.2

Spremembe kazensko-pravne zakonodaje

Ni dvoma, da nemirni časi, kot so vojne na Bližnjem vzhodu, gospodarski in politični
problemi nekaterih azijskih (Afganistan, Pakistan, Turčija) kot tudi afriških držav kažejo na
velike razsežnosti migracijskih tokov, ki so predvsem usmerjeni v Evropo kot ciljno celino.
Ta problem gotovo poraja tudi nove razsežnosti na področju kriminalitete, povezane s
tihotapljenjem teh ljudi, ki v zadnjem času postaja tudi resen političen problem tako za RS kot
za celotno EU, ki še ni sprejela enotne politike reševanja tega problema. Kaznivo dejanje
nezakonitega vodenja ljudi čez državno mejo je predvsem vedenjsko ravnanje posameznika
ali več oseb, ki se združijo v kriminalno združbo. Je pa tudi pravna kategorija, ki je določena
z zakonom. Gre namreč za ravnanje, ki odstopa od splošno priznanih in sprejetih načel
določene družbe, ki s predpisi določa, kaj je prav in kaj ni. Menimo, da bi bilo v RS v okviru
reševanja problema ilegalnih migracij in kaznivih dejanj, povezanih z njimi, smotrno na
zakonodajni ravni preko zakonitih predlagateljev (vlade RS) predlagati ustrezne spremembe
kazenske zakonodaje, tako procesne kot materialno-pravne (KZ-1 in ZKP), ter ustrezne
zakonske spremembe Zakona o nadzoru državne meje in Zakona o tujcih.
Kazensko-pravna politika je odvisna od različnih družbenih pojavov, zaradi katerih postanejo
določena kazniva dejanja bolj nevarna, kot so prvotno bila. Menimo, da je KZ-1, ki se je v
času pisanje te naloge spremenil (Zakon o spremembi Kazenskega zakonika - KZ-1G, Uradni
list RS št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020) za kazniva dejanja tihotapljenja ilegalnih migrantov
določal preblage kazni (kazen do pet let zapora in denarna kazen). Strožja kazenskopravna
politika namreč lahko morebitne storilce kaznivih dejanj odvrača od nezakonitega prehajanja
državne meje oziroma tihotapljenja ljudi preko državne meje po 308. členu KZ-1. Sprememba
KZ-1G, ki jo je Državni zbor izglasoval dne 16. 6. 2020, zaostruje določbe 308. člena tako, da
je v 3. odstavku 308. člena KZ-1 zagroženo kazen povišal v zaporno kazen od treh do desetih
let ter denarno kazen (dejanja nezakonitega spravljanja oseb na ozemlje RS ali prevažanja
preko tega ozemlja, skrivanje, nezakonito spravljanje enega ali več tujcev za plačilo čez mejo
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ali ozemlje RS ali omogočanje nezakonitega bivanja), ter v 6. odstavku 308. člena KZ-1 za
kvalificirano obliko teh dejanj zagroženo kazen povišal v zaporno kazen od treh do petnajstih
let in denarno kazen.
V določbah ZKP bi bilo smotrno določiti, da so postopki zoper ilegalne migrante in postopki
zoper tihotapce ilegalnih migrantov nujni, s čemer bi se skrajšali roki za vložitev pravnih
sredstev. Preiskovalne sodnike bi bilo treba z zakonsko določbo zavezati, da preiskavo
končajo v roku 30 dni od uvedbe preiskave. Po sedaj veljavnih določbah ZKP mora biti
preiskava zaključena v roku 6 mesecev (185. člen ZKP), kar pa tudi ni obvezen rok, saj kot že
omenjeno, ne gre za fiksni rok, niti ni sankcij za nespoštovanje tega roka, ampak je samo
obveza preiskovalnega sodnika, da obvesti predsednika sodišča, zakaj preiskava še ni
končana. Predsednik sodišča ima diskrecijsko pravico ukreniti, kar je potrebno, da se
preiskava konča, pri čemer pa noben rok ni določen. Po končani preiskavi, kot že predhodno
obrazloženo, se preiskovani spis vroči ODT. Ko ODT prejme preiskovalni spis, bi po sedanji
ureditvi moral vložiti obtožnico v roku 15 dni (184. člen ZKP), ta rok pa lahko na predlog
ODT senat celo podaljša (25. člen ZKP). Te določbe je smiselno spremeniti tako, da se rok za
vložitev obtožnice skrajša na osem dni in možnost podaljšanja tega roka do največ osem dni.
Po zdajšnjih določbah ZKP (285. a člen) je sodnik posameznik ali predsednik senata dolžan
razpisati PON v roku dveh mesecev po pravnomočni obtožnici. Predlagamo, da se ta rok
skrajša na 15 dni od pravnomočnosti obtožnice. Po sedaj veljavni zakonodaji mora biti GO
določena v roku najkasneje dveh mesecev od konca PON (286. člen ZKP). Predlagamo, da
mora biti GO razpisana brezpogojno v roku 15 dni ter zaključena v roku treh mesecev od
vložitve pravnomočne obtožnice, sodna odločba pa izdana v roku osmih dni od zaključka
glavne obravnave. Predlagamo tudi sankcioniranje nespoštovanja teh rokov. Za predmetna
kazniva dejanja predlagamo, da je pripor obvezen za storilce kaznivih dejanj po tretjem in
šestem odstavku 308. člena KZ-1 in da traja vse do pravnomočne odločitve, pritožba zoper
tak sklep pa ne zadrži izvršitve. Predlagamo tudi, da v se ta namen ustanovijo posebni
kazenski oddelki pristojnih sodišč v začasnem trajanju za izključno obravnavanje tovrstnih
kaznivih dejanj, dokler se število teh kaznivih postopkov ne zmanjša na ustrezno obvladljiv
način.
V RS imamo predpise, ki urejajo nadzor državne meje, organizacijo tega nadzora, izvajanje
izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje ob uredbi EU 2016/399
Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. 3. 2016 in ostalih predpisih EU (Zakonik o
schengenskih mejah), na podlagi katerih se izvajajo določbe zakona o nadzoru državne meje.
Nadzor državne meje se opravlja z namenom (2. člen ZNDM-2):
 zavarovanja življenja in zdravja ljudi,
 preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov ter odkrivanja ter prejemanja
storilcev,
 preprečevanja nedovoljenih migracij,
 zagotavljanja varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja,
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 preprečevanja in odkrivanja drugih nevarnosti za javno varnost in red.
Za nadzor državne meje je po citiranem zakonu pristojna državna policija RS na podlagi
pooblastil, ki jih predpisuje citirani zakon ter drugi zakoni RS in pooblastila, ki izhajajo iz
pravnega reda EU. Za dejanja, ki jih navedeni predpisi ne urejajo, morajo policisti upoštevati
mednarodne običaje (5. člen ZNDM-2). Citirani zakon je po našem mnenju bistveno preblag
v določbah, ki urejajo ravnanje policistov v primerih, ko zajamejo tihotapce ilegalnih
migrantov. Menimo, da bi bilo te tihotapce, če so tuji državljani, treba takoj izgnati, s čimer bi
bistveno zmanjšali stroške, ki nastajajo ob procesiranju teh oseb. Če bi takšne osebe bile
ponovno prijete pri izvajanju enakovrstnih kaznivih dejanj, pa bi bilo treba proti njim sprožiti
ustrezne postopke skladno z veljavno kazensko zakonodajo RS. Poleg tega menimo, da bi bilo
smotrno dopolniti 4. člen Zakona o nadzoru državne meje tako, da bi državno mejo izven
mejnih prehodov nadzorovala vojska. O tem odloča vlada po predhodnem soglasju
predsednika RS. V zvezi s tem pa bi bilo treba spremeniti tudi 37. a člen Zakona o obrambi
(ZObr, Ur. l. RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo in 95/2015).
V Zakonu o tujcih bi bilo smotrno poenostaviti postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj za
bivanje in delo tujca ter skrajšati roke za odločanje o vlogah. Še pred tem pa bi bilo treba najti
sredstva za gradnjo in ureditev ustreznih kapacitet za sprejem prebežnikov, s čimer bi jim
lahko uredili ustrezno človeka dostojno bivanje za čas, ko pristojni državni organi proučujejo
vse potrebno za odločanje o njihovi nadaljnji usodi.
Glede spremembe Pravilnika o sodnih cenilcih, sodnih izvedencih in sodnih tolmačih ne
predlagamo znižanja nagrad za prevajanja, saj bi lahko prišlo do manj kakovostnih prevodov,
kar bi se lahko posledično pokazalo kot slabost za kazenski postopek, zato v tem ne vidimo
ustrezne rešitve. Morebiti bi prišla v poštev redna zaposlitev sodnega tolmača na sodišču,
vendar je potem ponovno vprašljiva kakovost dela zaposlenega glede na višino plačila, ki bi
ga dobil kot redno zaposleni, v primerjavi s plačilom, ki ga sedaj dobi kot sodni tolmač na
podlagi tarife Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.
Po naši oceni bi lahko predstavljeni predlogi spremembe politike na evropski in državni ravni
in spremembe kazenskopravne zakonodaje bistveno vplivali na zmanjšanje ilegalnih migracij
(s čimer se zmanjša možnost izvajanja kriminalnih dejanj kriminalnim združbam ali
posameznikom, ki izvajajo kazniva dejanja tihotapljenja ljudi) in posledično na občutno
zmanjšanje stroškov, ki nastajajo v kazenskih postopkih zaradi takšnih kaznivih dejanj. V
prihodnje bi bilo smiselno opraviti raziskave na področju politike priseljevanja migrantov
glede na prakso drugih držav s podobnimi demografskimi in geografskimi značilnostmi, kot
jih ima RS, saj bi na tej osnovi lahko v naš sistem vpeljali že predhodno preizkušene dobre
prakse iz drugih držav. Iz tega bi nato lahko izhajale učinkovite taktike, ki bi v skladu z
zakonodajo pripomogle k etičnemu obravnavanju ilegalnih migracij, obenem pa bi vplivale na
zmanjšanje stroškov v zvezi s tem.
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SKLEP

Od leta 2015 dalje je število ilegalnih migracij na območje EU in s tem tudi na območje RS
začelo drastično naraščati. Povezano s tem v Sloveniji beležimo tudi porast števila kaznivih
dejanj tihotapljenja ljudi čez državno mejo, posledično pa so se močno zvišali tudi stroški
kazenskih postopkov zoper tihotapce ilegalnih migrantov. V nalogi smo obravnavali
institucionalizirane pravice tihotapcev ilegalnih migrantov v kazenskih postopkih v RS z
vidika stroškov teh postopkov ter predstavili možnosti za njihovo zmanjševanje.
Pri tem se je pokazalo, da so ti stroški v sodnih postopkih začeli bistveno naraščati v
obravnavanih letih 2017, 2018 in 2019. Statistični podatki Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije (MNZ RS 2019) kažejo, da se je v obdobju od začetka leta 2017 do
konca leta 2019 število ilegalnih prehodov državne meje povečalo za 688 %. V letu 2018 je
bil v primerjavi z letom 2017 delež povišanja ilegalnih prehodov 373 %, v letu 2019 v
primerjavi z letom 2018 pa 66 %.
Ob proučitvi statističnih podatkov in podatkov sodišča se je pokazalo, da so v letih 2017 do
2019 stroški zagovornikov, stroški sodnih tolmačev, stroški sodnih izvedencev, stroški hramb,
stroški vročanj, plačil in nagrad porotnikom, stroški prič, stroški preiskav in drugi stroški
naraščali, kot je prikazano glede stroškov v magistrski nalogi. Ugotovljeni rezultat pokaže, da
so skupni stroški rastli iz leta 2017 na 2018 za 28 %, v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 pa
za 44 %. V letu 2019 je glede na leto 2017 bil ta porast 81 %.
Iz zbranih in analiziranih podatkov je razvidno, da so stroški zagovornikov v letu 2017 znašali
nekaj manj kot tretjino vseh nastalih stroškov. V letu 2018 so ti stroški znašali že 1/3, vendar
so se povišali za slabih 100.000 EUR. V letu 2019 so ti stroški znašali tudi nekaj manj kot 1/3
vseh nastalih stroškov v tem letu, pri čemer so znašali 585.493,00 EUR v primerjavi s
skupnimi stroški v tem letu, ki so znašali 1.855.208,00 EUR, in so bili v letu 2019 višji za
dobrih 130.000 EUR v primerjavi z letom 2018. Povsem enako velja tudi za stroške tolmačev,
ki so bili v ocenjevanih letih od 2017 do 2019 celo bistveno višji od stroškov zagovornikov in
so tudi neizmerno naraščali. V letu 2019 so na primer predstavljali več kot polovico vseh
sodnih stroškov kazenskih postopkov.
Na podlagi pregleda domače in tuje literature, analize zakonodaje, analize internih podatkov
izbranega sodišča, analize neposrednih stroškov, ki nastanejo zaradi zagotavljanja procesnih
pravic, in analize empiričnih podatkov o dejanskih stroških, ki nastajajo zaradi zagotavljanja
pravic obravnavanih oseb, smo predstavili različne možnosti obvladovanja oziroma
zmanjševanja teh stroškov. Mednje spadajo spremembe politike obvladovanja migracijskih
tokov na evropski in državni ravni ter spremembe kazensko-pravne zakonodaje (tako procesni
kot tudi materialnopravni vidiki). Predstavili smo tudi predlog spremembe nagrajevanja
tolmačev, vendar se za to spremembo ne zavzemamo.
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V okviru političnih ukrepov smo predlagali aktivacijo evropskega komisarja za krizne
razmere za oblikovanje stališč v evropskem parlamentu za obvladovanje migracij pri samem
izvoru in s tem v zvezi investicije v gospodarstvo izvornih držav migrantov, svetovanje
oblastem v teh državah, svetovanje pri načrtovanju politike izobraževanja v teh državah in
ustanavljanje posebnih institucij pod okriljem Združenih narodov. Predlagali smo tudi
ustanavljanje begunskih centrov pod okriljem Združenih narodov in skupno migracijsko ter
vizumsko politiko za obvladovanje begunske krize v okviru EU.
Na področju reševanja problemov z vidika spremembe materialne in procesne zakonodaje
smo predstavili predloge za spremembo KZ-1, ZKP in Zakona o nadzoru državne meje.
Smotrno bi bilo v določbah KZ-1 zoper storilce kaznivih dejanj po 308. členu KZ-1,
zagrožene kazni zaostriti. Predlagali smo tudi spremembe ZKP v smeri skrajšanja rokov v
času preiskave, vložitve obtožnega akta in faze samega kazenskega postopka po
pravnomočnem obtožnem aktu. Pri izvajanju nadzora državne meje smo predlagali ostrejše
ukrepe za tihotapce, ki so prijeti pri samem prehodu državne meje, enako pa smo tudi
predlagali, da nadzor državne meje izven mejnih prehodov izvaja vojska.
V pričujoči nalogi nismo opravili primerjalno-pravne analize, saj bi to presegalo obseg in
namen tega besedila. Zanimiva možnost za nadaljnje raziskovanje bi zagotovo bila proučitev
pravic tihotapcev ilegalnih migrantov v kazenskih postopkih drugih držav EU z vidika
stroškov teh postopkov. Morebitne dobre prakse v smislu obvladovanja oziroma
zmanjševanja teh stroškov bi bilo smotrno prenesti tudi v naš pravni red.
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Priloga 1
Podjetje xxx

Okrožno sodišče v Kopru
Ferrarska ulica 9
6000 Koper

Zadeva: Povračilo plače za sodnika porotnika

V zvezi s kazensko zadevo, opr. št. I K XY/2018, je bil naš zaposleni, gospod xxx, prisoten na
glavni obravnavi dne xxx kot sodnik porotnik. Na podlagi refundacijskega potrdila vam v
prilogi pošiljamo plačilno listo za našega zaposlenega in po izračunu prosimo, da nam na naš
TRR račun, št. SI xxx, odprt pri banki xxx, d. d., nakažete 30,50 EUR.

S spoštovanjem,

xxx

Priloge:
-

fotokopija refundacijskega potrdila
fotokopija vabila

Priloga 2

KAZENSKI ODDELEK
Opr. št. I K
Koper,

POTRDILO
O PRISOTNOSTI NA SODIŠČU
ZARADI IZPLAČILA NADOMESTILA PLAČE

_____________________, delavec pri _____________________________________,
je bil kot _________ prisoten pri tem sodišču dne ________ od ______ do ______ ure.

To potrdilo je izdano na zahtevo delavca zaradi izplačila nadomestila plače med njegovo
opravičeno odsotnostjo z dela (168. čl. v zv. s 7. in 5. odst. 137. čl. Zakona o delovnih
razmerjih ZDR-1 (Ur. l. RS št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 – PZ-F,
52/2016, 15/2017 – odl. US).
Zahtevo za povrnitev nadomestila plače naj delodajalec vloži pri tem sodišču, sklicujoč se na
zgornjo opravilno številko v 15 dneh od dneva, ko je bilo delavcu izplačano nadomestilo
plače zaradi odsotnosti z dela, z navedbo zneska nadomestila plače in št. poslovnega računa
za nakazilo.

Predsednik senata:

Vpisano v popis stroškov pod zap. št.: ________

Stran 1 od 1
Okrožno sodišče v Kopru
Kazenski oddelek, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper

Priloga 3

Priloga 3

Priloga 4
I K XY/2018

SKLEP
Okrožno sodišče v Kopru je po predsedniku senata, okrožnem sodniku xxx, v kazenski zadevi
zoper obtoženega: xxx, ki ga po uradni dolžnosti zagovarja odvetnik xxx, zaradi kaznivega
dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po tretjem in šestem odstavku
308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), po dne xxx prejetem predlogu zagovornika za
odmero in plačilo nagrade in izdatkov, dne xxx

SKLENILO:
I.

Zagovorniku po uradni dolžnosti, odvetniku xxx, davčna št.: xxx, se za zagovarjanje
obtoženega priznajo nagrada v znesku 1.356,00 EUR, potrebni izdatki v znesku 126,54
EUR, kar skupaj znaša 1.491,54 EUR.

II. Skupni znesek določen v prvi točki izreka bo nakazan iz proračunskih sredstev
Okrožnega sodišča v Kopru na transakcijski račun odvetnika, št. xxx, odprt pri banki xxx
d.d., v roku 30 dni po prejemu računa izdanega po pravnomočnosti sklepa.
OBRAZLOŽITEV:
Odvetnik xxx je dne xxx predložil sodišču stroškovnik za zagovarjanje obtoženega xxx po
uradni dolžnosti in predlagal, da se mu odmerijo in izplačajo nagrada in potrebni izdatki.
Predlog je utemeljen.
Sodišče je v skladu Odvetniško tarifo (v nadaljevanju: OT) predloženim stroškovnikom
odvetniku priznalo nagrado za odvetniške storitve:
 160 točk za zagovor osumljenega v predkazenskem postopku dne xxx (3. alineja 1. točke
tar. št. 9 OT),
 50 točk urnine za dne xxx (1. odstavek 6. člena OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
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 160 točk za zagovor obdolženca pri zaslišanju v preiskavi dne xxx (3. alineja 1. točke tar.
št. 9 OT),
 50 točk urnine za dne xxx (1. odstavek 6. člena OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
 160 točk za zagovor obdolženega pri zaslišanju priče št. 1 v preiskavi dne xxx (3. alineja
1. točke tar. št. 9 OT),
 160 točk za zagovor obdolženega pri zaslišanju priče št. 2 v preiskavi dne xxx (3. alineja
1. točke tar. št. 9 OT),
 160 točk za zagovor obdolženega pri zaslišanju priče št. 3 v preiskavi dne xxx (3. alineja
1. točke tar. št. 9 OT),
 160 točk za zagovor obdolženega pri zaslišanju priče št. 4 v preiskavi dne xxx (3. alineja
1. točke tar. št. 9 OT),
 160 točk za zagovor obdolženega pri zaslišanju priče št. 5 v preiskavi dne xxx (3. alineja
1. točke tar. št. 9 OT),
 100 točk urnine za dne xxx (1. odstavek 6. člena OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
 600 točk za zagovor obtoženega na predobravnavnem naroku dne xxx (3. točka tar. št. 10
OT),
 100 točk urnine za dne xxx (1. odstavek 6. člena OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
 600 točk za zagovor obtoženega na glavni obravnavi dne xxx (3. točka tar. št. 10 OT),
 100 točk urnine za dne xxx (1. odstavek 6. člena OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
 300 točk za pritožbo zoper sklep o priporu z dne xxx (2. točka tar. št. 11 OT v zvezi s 3.
točko tar. št. 10 OT),
 200 točk za ugovor zoper obtožnico z dne xxx (4. točka tar. št. 8 OT),
 300 točk za pritožbo zoper sklep o podaljšanju pripora z dne xxx (2. točka tar. št. 11 OT v
zvezi s 3. točko tar. št. 10 OT),
 750 točk za pritožbo zoper sodbo z dne xxx (1. točka tar. št. 11 OT v zvezi s 3. točko tar.
št. 10 OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
 40 točk za odsotnost iz pisarne dne xxx (4. odstavek 6. člena OT),
kar ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke v višini 0,60 EUR, znaša skupaj 2.730,00
EUR. V skladu s 5. odstavkom 17. člena Zakona o odvetništvu (v nadaljevanju: ZOdv) je
odvetniku priznalo eno polovico navedenega zneska oz. 1.365,00 EUR, višji zahtevek je
zavrnilo.
Poleg tega je sodišče odvetniku priznalo tudi izdatke potrebne za izvršitev storitve (9. člen
OT), in sicer:

Priloga 4
 materialne izdatke v višini 2 % do 1.000 točk in 1 % nad 1.000 točk oz. v višini 55,50
točk oz. v znesku 33,30 EUR (3. odstavek 11. člena OT),
 kilometrino na relaciji Piran–Koper–Piran x 7 (36 km x 0,37 EUR) v skupnem znesku
93,24 EUR (4. odstavek 10. člena OT),
kar skupaj znaša 126,54 EUR.
Priznana nagrada za odvetniške storitve in izdatki tako skupaj znašajo 1.491,54 EUR.
Sodišče je pri odmeri nagrad upoštevalo, da je bil odvetnik za zagovornika postavljen po
uradni dolžnosti, zato je pri odmeri nagrad za odvetniške storitve upoštevalo 5. odstavek 17.
člena ZOdv in nagrade odmerilo v višini polovice zneskov, ki bi mu pripadali po OT.

PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka sklepa.
Pritožbo je treba vložiti pisno v dveh enakih izvodih pri tem sodišču, o njej pa bo odločal
senat (šesti odstavek 25. člena ZKP) tega sodišča.
Koper, xxx

Svetovalka v pravosodju:

Predsednik senata:

Priloga 5
I K XY/2018

SKLEP
Okrožno sodišče v Kopru je po predsedniku senata, okrožnem sodniku xxx, v kazenski zadevi
zoper obtoženega: xxx, zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali
ozemlja države po tretjem in šestem odstavku 308. Člena Kazenskega zakonika (KZ-1), po
dne xxx prejetem predlogu delodajalca sodnika porotnika, podjetja xxx, dne xxx

SKLENILO:
I.

Podjetju xxx, ID za DDV: xxx, se prizna nadomestilo v znesku 30,50 EUR.

II. Znesek določen v prvi točki izreka se izplača iz proračunskih sredstev sodišča v
tridesetih dneh od pravnomočnosti tega sklepa na račun podjetja xxx.
OBRAZLOŽITEV:
Sodišče je v predmetni kazenski zadevi kot sodnika porotnika vabila gospoda xy, ki se je
odzval na vabilo in prišel na sodišče kot porota. Porotnikov delodajalec, podjetje xxx je nato
sodišču dne xxx predložil zahtevek za povračilo nadomestila plače med odsotnostjo z dela za
porotnika v višini 30,50 EUR.
Predlog je utemeljen.
6. člen Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št.
8/2001 in 79/2008) določa, da ima sodnik porotnik, ki je bil vabljen zaradi opravljanja
funkcije sodnika porotnika in zaradi tega odsoten z dela, pravico do nadomestila plače, ki mu
jo najprej izplača delodajalec. Sodišče pa nato na podlagi zahtevka delodajalca le temu povrne
znesek, ki ustreza višini nadomestila plače. Družba xxx je dne xxx poslala ustrezen obračun z
dokazili o višini plače sodnika porotnika, pri čemer je sodišče ugotovilo, da izplačano
nadomestilo plače ustreza podatkom iz obračuna in višine plače sodnika porotnika. Zato je
zahtevku delodajalca po povrnitvi nadomestila ugodilo v celoti.
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PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema odpravka sklepa. Pritožbo je
treba vložiti pisno v dveh enakih izvodih pri tem sodišču, o njej pa bo odločal senat (šesti
odstavek 25. člena ZKP) tega sodišča.

Koper, xxx

Svetovalka v pravosodju:

Predsednik senata:

Priloga 6
I K XY/2018

SKLEP
Okrožno sodišče v Kopru je po predsedniku senata, okrožnem sodniku xxx, v kazenski zadevi
zoper obtoženega: xxx, zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali
ozemlja države po tretjem in šestem odstavku 308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), po
dne xxx prejetem predlogu sodnega tolmača za albanski jezik xxx za odmero in plačilo
nagrade, dne xxx

SKLENILO:
I.

Sodnemu tolmaču za albanski jezik xxx, s. p., xxx, davčna št. xxx, se za opravljeno delo
odmerijo nagrada in stroški v višini 2.977,20 EUR.

II. Sodni tolmač je zavezanec za DDV, zato se obračuna 22 % DDV od odmerjene nagrade
in stroškov v višini 654,98 UR.
III. Plačilo skupnega zneska v višini 3.632,18 EUR izvrši finančno računovodska služba
Okrožnega sodišča v Kopru iz sredstev proračuna na poslovni račun sodnega tolmača, št.
xxx, odprt pri banki xxx, d. d.
IV. Plačilo se izvede v roku 30 dni od prejema računa.
OBRAZLOŽITEV:
Sodni tolmač xxx je sodišču dne xxx predložil stroškovnik št. xxx za ustno tolmačenje na PP
Ilirska Bistrica dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno, pisni prevod odločbe o
pridržanju iz slovenskega v albanski jezik, ustno tolmačenje pri zaslišanju osumljenca na PU
Koper dne xxx iz slovenskega v albanski in obratno, ustno tolmačenje pri zaslišanju
obdolženca v preiskovalnem postopku dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno,
pisni prevod zahteve za preiskavo iz slovenskega v albanski jezik, pisni prevod sklepa o
odreditvi pripora z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, pisni prevod sklepa senata o
zavrnitvi pritožbe z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, ustno tolmačenje pri zaslišanju
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prič pred preiskovalnim sodnikom dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno, pisni
prevod sklepa senata o podaljšanju pripora z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, pisni
prevod pritožbe obtoženca zoper sklep o podaljšanju pripora z dne xxx iz albanskega v
slovenski jezik, pisni prevod sklepa Višjega sodišča v Kopru zoper sklep o zavrnitvi pritožbe
obtoženca z dne xx iz slovenskega v albanski jezik, ustno tolmačenje v ZPKZ Koper
(obtožnica s pravnim poukom) iz slovenskega v albanski jezik in obratno, pisni prevod
obtožnice z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, pisni prevod sklepa senata o zavrnitvi
ugovora zoper obtožnico z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, pisni prevod vabila na
predobravnavni narok za dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, ustno tolmačenje na
predobravnavnem naroku dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno, ustno
tolmačenje na glavni obravnavi dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno, pisni
prevod sklepa o podaljšanju pripora z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, pisni prevod
sodbe z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik, pisni prevod pritožbe obtoženca zoper sodbo
z dne xxx iz albanskega v slovenski jezik, pisni prevod sodbe Višjega sodišča v Kopru iz
slovenskega v albanski jezik in predlagal, da se mu izplačajo nagrada in stroški.
Predlog je utemeljen.
Sodišče je v skladu s tarifo za vrednotenje dela tolmačev na podlagi Pravilnika o sodnih
izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/2018, v nadaljevanju:
Pravilnika) sodnemu tolmaču priznalo nagrado:
 ustno tolmačenje na PP Ilirska Bistrica dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno
v znesku 78,00 EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika),
 povišanje nagrade za nujnost v znesku 78,00 EUR (1. odstavek 47. člen Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Ilirska Bistrica–Portorož v znesku
44,00 EUR (3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod odločbe o pridržanju iz slovenskega v albanski jezik v znesku 123,00 EUR
(2. točka 1. odstavka 43. člena Pravilnika),
 ustno tolmačenje pri zaslišanju osumljenca na PU Koper dne xxx iz slovenskega v
albanski in obratno v znesku 78,00 EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož v znesku 22,00 EUR
(3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 ustno tolmačenje pri zaslišanju obdolženca v preiskovalnem postopku dne xxx iz
slovenskega v albanski jezik in obratno v znesku 78,00 EUR (1. odstavek 46. člena
Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož v znesku 22,00 EUR
(3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod zahteve za preiskavo iz slovenskega v albanski jezik v znesku 123,00 EUR
(2. točka 1. odstavka 43. člena Pravilnika),
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 pisni prevod sklepa o odreditvi pripora z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik v znesku
82,00 (2. točka 1. odstavka 43. člena Pravilnika),
 pisni prevod sklepa senata o zavrnitvi pritožbe z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik
znesku 82,00 (2. točka 1. odstavka 43. člena Pravilnika),
 ustno tolmačenje pri zaslišanju prič pred preiskovalnim sodnikom dne xxx iz slovenskega
v albanski jezik in obratno v znesku 234,00 EUR EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož v znesku 22,00 EUR
(3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod sklepa senata o podaljšanju pripora z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik
v znesku 123,00 EUR (2. točka 1. odstavka 43. člena Pravilnika),
 povišanje nagrade za nujnost v znesku 123,00 EUR (1. odstavek 47. člen Pravilnika),
 pisni prevod pritožbe obtoženca zoper sklep o podaljšanju pripora z dne xxx iz albanskega
v slovenski jezik v znesku 28,00 EUR (1. točka 1. odstavka 43. člena Pravilnika),
 pisni prevod sklepa Višjega sodišča v Kopru zoper sklep o zavrnitvi pritožbe obtoženca z
dne xxx iz slovenskega v albanski jezik v znesku 123,00 EUR EUR (2. točka 1. odstavka
43. člena Pravilnika),
 ustno tolmačenje v ZPKZ Koper (obtožnica s pravnim poukom) iz slovenskega v albanski
jezik in obratno v znesku 72,00 EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika),
 povišanje nagrade za nujnost v znesku 72,00 EUR (1. odstavek 47. člen Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož – Koper – Portorož v znesku 22,00 EUR
(3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod obtožnice z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik v znesku 205,00 EUR (2.
točka 1. odstavka 46. člena Pravilnika),
 povišanje nagrade za nujnost v znesku 205,00 EUR (1. odstavek 47. člen Pravilnika),
 pisni prevod sklepa senata o zavrnitvi ugovora zoper obtožnico z dne xxx iz slovenskega v
albanski jezik v znesku 82,00 EUR (2. točka 1. odstavka 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod vabila na predobravnavni narok za dne xxx iz slovenskega v albanski jezik v
znesku 41,00 EUR (2. točka 1. odstavka 46. člena Pravilnika),
 ustno tolmačenje na predobravnavnem naroku dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in
obratno v znesku 78,00 EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož – Koper – Portorož v znesku 22,00 EUR
(3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 ustno tolmačenje na glavni obravnavi dne xxx iz slovenskega v albanski jezik in obratno v
znesku 234,00 EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika),
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož – Koper – Portorož v znesku 22,00 EUR
(3. odstavek 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod sklepa o podaljšanju pripora z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik v
znesku 82,00 EUR (2. točka 1. odstavka 46. člena Pravilnika),
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 pisni prevod sodbe z dne xxx iz slovenskega v albanski jezik v znesku 164,00 EUR (2.
točka 1. odstavka 46. člena Pravilnika),
 pisni prevod pritožbe obtoženca 1 zoper sodbo z dne xxx iz albanskega v slovenski jezik v
znesku 56,0 EUR (1. točka 1. odstavek 43. člena Pravilnika)
 pisni prevod sodbe Višjega sodišča v Kopru iz slovenskega v albanski jezik v znesku
123,00 (2. točka 1. odstavka 46. člena Pravilnika),
 kilometrino na relaciji Portorož–Ilirska Bistrica–Portorož v znesku (150 km x 0,10 EUR)
in na relaciji Portorož–Koper–Portorož (32 km x 0,10 EUR x 6), kar skupaj znaša 34,20
EUR (1. odstavek 49. Pravilnika v zvezi s 4. odstavkom 9. člena Pravilnika o povrnitvi
stroškov v kazenskem postopku),
 22 % DDV v znesku 654,98 EUR, kar skupaj znaša 3.632,18 EUR.

PRAVNI POUK:
Pravni pouk odpade, ker se je sodni tolmač odpovedal pravici do pritožbe.

Koper, xxx

Svetovalka v pravosodju:

Predsednik senata:

Priloga 7
Opr. št.: I K XY/2018
STROŠKOVNIK ZAGOVORNIKA
Zagovornik po uradni dolžnosti v zadevi opr. št. I K XY/2018, priglašam naslednje stroške:
1. Zagovor osumljenca v predkazenskem postopku … 160 točk,
 urnina … 50 točk,
 pot Piran–Koper–Piran … (36 km),
 čas potovanja Piran–Koper–Piran … 40 točk.
2. Zagovor obdolženca pri zaslišanju obdolženca v preiskavi … 160 točk,
 urnina … 50 točk,
 pot Piran–Koper–Piran … (36 km),
 čas potovanja Piran–Koper–Piran … 40 točk.
3. Zagovor obdolženca v preiskavi pri zaslišanju priče št. 1, priče št. 2, priče št. 3, priče št. 4,
priče št. 5 … 5 x 160 točk,
 urnina … 100 točk,
 pot Piran–Koper–Piran … (36 km),
 čas potovanja Piran–Koper–Piran … 40 točk.
4. Zagovor obtoženca na predobrvnavnem naroku … 600 točk,
 urnina … 100 točk,
 pot Piran–Koper–Piran … (36 km),
 čas potovanja Piran–Koper–Piran … 40 točk.
4. Zagovor obtoženca na glavni obravnavi … 600 točk,
 urnina … 100 točk,
 pot Piran–Koper–Piran … (36 km),
 čas potovanja Piran–Koper–Piran … 40 točk.
5. Ugovor zoper sklep o odreditvi pripora … 300 točk.
6. Ugovor zoper obtožnico … 200 točk.
7. Ugovor zoper sklep o podaljšanju pripora … 300 točk.
8. Pritožba zoper sodbo … 750 točk.
9. Obisk pripornika v ZPKZ Koper 2 x,
 pot Piran–Koper–Piran … (36 km) x 2,
 čas potovanja Piran–Koper–Piran … 2 x 40 točk.
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10. Materialni stroški.

Odvetnik nisem davčni zavezanec.

Priloga 8
Opr. št.: I K XY/2018
STROŠKOVNIK SODNEGA TOLMAČA
ZA ALBANSKI JEZIK
Sodni tolmač za albanski jezik v kazenski zadevi opr. št. I K XY/2018 priglašam naslednje
stroške:
1. Ustno tolmačenje na PP Ilirska Bistrica … 1 ura,
 kilometrina na relaciji Portorož–Ilirska Bistrica–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Ilirska Bistrica–Portorož,
 povišanje nagrade za nujnost.
2. Pisni prevod odločbe o pridržanju … 3 strani.
3. Ustno tolmačenje na zaslišanju na PU Koper … 1 ura,
 kilometrina na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož.
4. Ustno tolmačenje pred preiskovalnim sodnikom pri zaslišanju obdolženca … 1 ura,
 kilometrina na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož.
5. Pisni prevod zahteve za preiskavo … 3 strani.
6. Pisni prevod sklepa o odreditvi pripora … 2 strani.
7. Sklep senata o zavrnitvi pritožbe zoper sklep o odreditvi pripora … 2 strani.
8. Ustno tolmačenje pred preiskovalnim sodnikom pri zaslišanju prič … 3 ure,
 kilometrina na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož.
9. Pisni prevod sklepa senata o podaljšanju pripora … 3 strani,
 povišanje nagrade za nujnost.
10. Pisni prevod pritožbe obtoženca zoper sklep o podaljšanju pripora … 1 stran.
11. Pisni prevod sklepa Višjega sodišča v Kopru o zavrnitvi pritožbe … 3 strani.
12. Ustni prevajanje obtožnice v ZPKZ Koper … 1 uro,
 kilometrina na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 povišanje nagrade za nujnost.

Priloga 8
13. Pisni prevod obtožnice s pravnim poukom … 5 strani,
 povišanje nagrade za nujnost.
14. Pisni prevod senata o zavrnitvi ugovora zoper obtožnico … 2 strani.
15. Pisni prevod vabila na predobravnavni narok … 1 stran.
16. Ustno tolmačenje na predobravnavnem naroku … 1 ura,
 kilometrina na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož.
17. Ustno tolmačenje na glavni obravnavi … 3 ure,
 kilometrina na relaciji Portorož–Koper–Portorož,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Portorož–Koper–Portorož.
18. Pisni prevod sklepa o podaljšanju pripora ... 2 strani.
19. Pisni prevod sodbe … 4 strani.
20. Pisni prevod pritožbe zoper sodbo … 2 strani.
21. Pisni prevod sodbe II. stopnje … 3 strani.

Sodni tolmač sem s. p. in davčni zavezanec.

Priloga 9
Opr. št.: I K XY/2018
STROŠKOVNIK SODNEGA TOLMAČA
ZA TURŠKI JEZIK
Sodni tolmač za turški jezik v kazenski zadevi opr. št. I K XY/2018 priglašam naslednje
stroške:
1. Ustno tolmačenje na PP Ilirska Bistrica pri zaslišanj prič … 3 ure,
 povišanje nagrade za nujnost,
 kilometrina na relaciji Ankaran–Ilirska Bistrica–Ankaran,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Ankaran–Ilirska Bistrica–Ankaran.
2. Ustno tolmačenje pri zaslišanju prič pred preiskovalnim sodnikom … 2 uri,
 kilometrina na relaciji Ankaran–Koper–Ankaran,
 nadomestilo za čas potovanja na relaciji Ankaran–Koper–Ankaran.

Sodni tolmač sem upokojenec.

Priloga 10
I K XY/2018

SKLEP
Okrožno sodišče v Kopru je po predsedniku senata, okrožnem sodniku xxx, v kazenski zadevi
zoper obtoženega: xxx, zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali
ozemlja države po tretjem in šestem odstavku 308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), po
dne xxx prejetem predlogu sodnega tolmača za turški jezik xxx za odmero in plačilo nagrade,
dne xxx

SKLENILO:
Sodnemu tolmaču za turški, xxx, davčna št. xxx, se za opravljeno delo odmerijo nagrada in
stroški v skupnem znesku 705,00 EUR.
Od odmerjenega celotnega izplačila se obračuna 8,85 % prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v višini 62,39 EUR in 0,53 % prispevek za poškodbe pri delu v
višini 3,74 EUR, katere plača izplačevalec dohodka (sodišče).
Sodni tolmač ni davčni zavezanec.
Plačilo skupnega zneska v višini 771,13 EUR izvrši finančno računovodska služba sodišča iz
sredstev proračuna.
Skupni znesek osebnega prejemka iz 1. točke, zmanjšan za akontacijo dohodnine ter za
6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje se nakaže na osebni račun sodnega tolmača
odprt pri banki xxx d.d, št.xxx.
Davek od osebnih prejemkov (akontacija dohodnine), 6,36 % prispevek za zdravstveno
zavarovanje, 8,85 % prispevek za pokojninsko invalidsko zavarovanje ter 0,53 % prispevek
za poškodbe pri delu pa se nakaže na ustrezne račune.
Plačilo se izvede v 20. do 45. dneh od pravnomočnosti sklepa.

Priloga 10
OBRAZLOŽITEV:
Sodni tolmač xxx je sodišču dne xxx predložil stroškovnik št. xxx za ustno tolmačenje na PP
Ilirska Bistrica dne xxx iz slovenskega v turški jezik in obratno in za ustno tolmačenje pri
zaslišanju prič v preiskovalnem postopku dne xxx iz slovenskega v turški jezik in obratno ter
predlagal izplačilo nagrade in stroškov.
Predlog je utemeljen.
Sodišče je v skladu s tarifo za vrednotenje dela tolmačev na podlagi Pravilnika o sodnih
izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/2018, v nadaljevanju:
Pravilnika) sodnemu tolmaču priznalo nagrado za ustno tolmačenje na PP Ilirska Bistrica dne
xxx iz slovenskega v turški jezik in obratno v znesku 234,00 EUR (1. odstavek 46. člena
Pravilnika), povišanje nagrade za nujnost v znesku 234,00 EUR (1. odstavek 47. člena
Pravilnika), nadomestilo za čas potovanja na relaciji Ankaran – Ilirska Bistrica – Ankaran dne
xxx v znesku 44,00 EUR (3. odstavek 46. člena Pravilnika) in nagrado za ustno tolmačenje pri
zaslišanju prič v preiskavi dne xxx iz slovenskega v turški jezik in obratno v znesku 156,00
EUR (1. odstavek 46. člena Pravilnika), nadomestilo za čas potovanja na relaciji Ankaran–
Koper–Ankaran dne xxx v znesku 22,00 EUR (3. odstavek 46. člena Pravilnika) in
kilometrino na relaciji Ankaran–Ilirska Bistrica–Ankaran dne xxx (120 km) in na relaciji
Ankaran–Koper–Ankaran dne xxx (30 km) v skupnem znesku 15,00 EUR (1. odstavek 49.
člena Pravilnika v zvezi s 4. odstavkom 9. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem
postopku), kar skupaj znaša 705,00 EUR.
Prizna se še 8,85 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 62,39 EUR
in 0,53 % prispevek za poškodbe pri delu v višini 3,74 EUR.

PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema odpravka sklepa. Pritožbo je
treba vložiti pisno v dveh enakih izvodih pri tem sodišču, o njej pa bo odločal senat (šesti
odstavek 25. člena ZKP) tega sodišča.

Koper, xxx

Svetovalka v pravosodju:

Predsednik senata:

