
Ste bili oškodovani s kaznivim 
dejanjem?

Vložite kazensko ovadbo na policijo oziroma 
državno tožilstvo.

Več informacij o možnostih in pravicah žrtev 
ter o organizacijah, ki vam lahko pomagajo, 
najdete na spletni strani policije 
www.policija.si. 

Vsakdo je nedolžen, dokler se 
mu krivda ne dokaže.

Obdolženi kaznivega dejanja velja za 
nedolžnega, dokler njegova krivda ni 
ugotovljena s pravnomočno sodbo (ne glede 
na poročanje s strani medijev, javno mnenje ali 
govorice).

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/kazenski-postopek
Državni tožilec vas bo obvestil, če se 
ne bo odločil za kazenski pregon

Če se državni tožilec odloči, da ne bo 
zahteval preiskave, vložil obtožnega 
predloga oziroma obtožnice ali da bo 
med postopkom odstopil od pregona, 
lahko kazenski pregon začnete oziroma 
nadaljujete sami kot tožilec. To morate 
sodišču sporočiti v roku 30 dni od prejema 
sporočila državnega tožilca.

Kazenski 
postopek 
Osnovne informacije o postopku 
na sodišču

Okrožna sodišča 
so v zadnjih letih 

rešila okrog

zadev s sodbo 
na podlagi 
priznanja.

45%

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo 
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost 
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.

Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 28. 8. 2019 (verzija 1/22).



Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/kazenski-postopek

STROŠKI

Med postopkom na sodišču obdolžencu 
praviloma ni treba plačevati stroškov. Sodišče 
mu stroške naloži v plačilo šele in samo v 
obsodilni sodbi.

Primer: Vidu je izrečena zaporna kazen.  
Sodišče mu naloži v plačilo še sodno takso in 
stroške postopka. Sodna taksa je določena v 
Zakonu o sodnih taksah in je odvisna od višine 
izrečene kazni.

Pristojnost sodišča se določi glede 
na predpisano sankcijo oz. vrsto 
kaznivega dejanja

Če gre za zagroženo zaporno kazen do 
treh let zapora ali denarno kazen, se 
postopek izvede na okrajnem sodišču. 
Za kazniva dejanja, kjer so zagrožene 
višje kazni, ter za nekatere posebne vrste 
kaznivih dejanj bo postopek potekal na 
okrožnem sodišču.

Okrajno sodišče lahko v določenih 
primerih izda kaznovalni nalog, s katerim 
obdolžencu izreče kazensko sankcijo ali 
ukrep, ne da bi izvedlo obravnavo. Če 
obdolženec vloži ugovor, pa bo sodišče 
izvedlo celoten postopek ter ga zaslišalo.

TRAJANJE
Povprečni kazenski postopek na okrožnem 
sodišču traja 14 mesecev, na okrajnem 
sodišču pa 10 mesecev.

Trajanje je odvisno predvsem od vrste in 
zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v 
postopku.

Konec postopka

Če je obdolženec spoznan za krivega, sodišče 
lahko izreče različne kazenske sankcije in druge 
ukrepe, npr. zapor, denarno kazen, prepoved 
vožnje motornega vozila.Delo v splošno korist

V določenih primerih lahko obdolženec 
predlaga nadomestitev izrečene kazni z 
delom v splošno korist.

Kazenski postopek

Kaznivo dejanje prijavi v ustni ali pisni obliki 
oškodovanec ali ga odkrije policija. Ta tudi 
razišče okoliščine dejanja. Pri tem jo v nekaterih 
primerih usmerja državno tožilstvo. Državni 
tožilec lahko na sodišče vloži zahtevo za 
preiskavo. 

Namen kazenskega postopka je storilcu izreči 
primerno sankcijo za kaznivo dejanje. Sodišče 
med postopkom izvaja dokaze, s pomočjo katerih 
ugotavlja, ali je obdolženec storil očitano mu 
dejanje in če je zanj tudi kazensko odgovoren.

Kazenski postopek je sestavljen iz različnih 
faz. Če ste se znašli v kazenskem postopku, jih 
pozorno spremljajte.

Predkazenski 
postopek

Kazenski postopek 
na sodišču

OSUMLJENEC OBTOŽENEC OBSOJENEC

Če ni bila vložena 
pritožba, postane 
sodba sodišča 
pravnomočna.

(Predobravnavni narok in) glavna obravnava

Predobravnavni 
narok in glavna 
obravnava

Preiskava
Preizkus
obtožnice

OKRAJN
O

SODIŠČE

OKROŽNO
SODIŠČE

Državni tožilec 
na sodišče 

vloži zahtevo 
za preiskavo.

Državni tožilec 
na sodišče vloži 
obtožni predlog.

Postopek vodita 
policija in državno 
tožilstvo.

Državni 
tožilec na 
sodišče vloži 
obtožnico.

Sklep o 
preiskavi Obtožnica postane 

pravnomočna.

Razglasitev sodbe — 
odločitev sodišča o 
kazenski odgovornosti in 
izrek sankcije.

OBDOLŽENEC




