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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam     

                 kaznivih dejanj – predlog za obrav navo 

1. Predlog sklepov vlade: 
 
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/2005 – UPB1 in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela sklep: 

 
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj in ga predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.  

 

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in uskla jenost gradiva: 
 
Andreja Lang, generalna direktorica Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja 

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu  Državnega zbora: 
 
Aleš Zalar, minister za pravosodje 
Boštjan Škrlec, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje 
Andreja Lang, generalna direktorica Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 
 
DA  

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: / 

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obra zložitvijo razlogov: / 



5. Kratek povzetek gradiva 
 

Praksa izvajanja Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je pokazala pomanjkljivosti v zvezi 
z materialnimi pogoji za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu ter pomanjkljivosti v zvezi z 
določbami o pravnih podlagah za dodelitev škode, ki so v veljavnem zakonu sicer ustrezne, 
vendar jih predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih 
dejanj izboljšuje tako, da pravne podlage natančno določa. V zvezi s tem so spremenjene in 
dopolnjene tudi procesne določbe za uveljavljanje odškodnine. 

Predlog zakona  tako na eni strani oži dostop do državnih odškodnin, po drugi strani pa posebej 
ranljivim družbenim skupinam omogoča lažji odstop do odškodnine, ki jo zaradi osebnih 
lastnosti težje uveljavljajo (otroci, invalidi) ter žrtvam kaznivega dejanja nasilja v družini, kot ga 
določa 191. člen Kazenskega zakonika. Predlog zakona omogoča uveljavljanje odškodnine po 
tem zakonu tudi tistim osebam, ki jim je bila odškodnina dodeljena v sodnem postopku, a 
storilec sodbe ni mogel izpolniti. 

Predlog zakona jasno določa obveznost uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka ali 
odškodninske tožbe ter komisiji, ki odloča o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj, daje 
diskrecijsko pravico, da del odločbe o odškodnini dodeljeni otroku, posreduje pristojnemu 
Centru za socialno delo, ki poskrbi, da se odškodnina porabi v korist otroka. 

 

6. Presoja posledic 
  

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji 
od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih 
treh letih 

DA / NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega 
reda s pravnim redom Evropske unije 

DA / NE 

c) administrativne posledice DA / NE 

č) na gospodarstvo, posebej na mala in 
srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij 

DA / NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in 
varstvene vidike 

DA / NE 

e) na socialno področje DA / NE 

f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja: 

- na nacionalne dokumente 
razvojnega načrtovanja, 

- na razvojne politike na ravni 
programov po strukturi razvojne 
klasifikacije programskega 
proračuna 

- na razvojne dokumente Evropske 
unije in mednarodnih organizacij 

 

DA / NE 



7.b Predstavitev ocene finan čnih posledic, nižjih od 40 000 EUR 

Zaradi sprememb materialnih pogojev za uveljavljanje odškodnine in pravnih podlag 
ocenjujemo, da bo višina sredstev namenjenih za izplačilo odškodnin ostala na enakem nivoju 
kot doslej. Nemogoče pa je oceniti finančne posledice zahtev, ki jih bodo po vsej verjetnosti 
vlagale posebej ranljive skupine žrtev kaznivih dejanj (žrtve nasilja v družini, otroci in invalidi), 
vendar je pričakovati, da znesek odškodnin letno ne bo presegel 40.000 EUR (glede na 
statistiko je to povečanje največ za 1/3 sredstev na letni ravni glede na dosedanjo prakso). 

 
8. Predstavitev sodelovanja javnosti 
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE 
 

Razlog za neobjavo:  Eno od zgodnjih verzij delovnih gradiv Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je dne 13.4.2010 na 30. seji 
obravnavala Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj. Predlogi za 
spremembe in dopolnitve, ki si jih podali člani komisije, so bili v celoti upoštevani pri pripravi 
osnutka gradiva predmetnega zakona. 

Idejna zasnova prenove Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je bil dne 15.1.2010 s 
strani generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja predstavljen tudi 
naslednjim nevladnim organizacijam, ki pomagajo žrtvam družinskega nasilja: Društvu SOS 
telefon, Društvu Ključ, Društvu za nenasilno komunikacijo in Društvu ženska svetovalnica.   

 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: 

- Ministrstvu za finance 
- Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
- Ministrstvu za zdravje 
- Ministrstvo za javno upravo 
- Ministrstvu za promet 
- Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 

 
Datum pošiljanja: 8.6.2010 
 

v celoti / v pretežni meri / delno 
Bistvena odprta vprašanja: 

- … 

- …. 

Gradivo je usklajeno: 

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno/ 

           



 

10. Gradivo je lektorirano 

 

 

DA / NE 

11. Zahteva predlagatelja za  
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE 
b) za nujnost obravnave DA / NE 
c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja 

javnosti 
DA / NE 

 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve  iz Resolucije 
o normativni dejavnosti 

 

DA / NE 

 

13. Gradivo je uvrš čeno v delovni program vlade 

 

DA / NE 

 

 
 

Aleš ZALAR 
minister 

 

 

PRILOGA: 

- jedro gradiva 



PREDLOG 

EVA: 2010-2011-0003 

ZAKON  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODŠKODNINI ŽRT VAM KAZNIVIH 
DEJANJ (ZOZKD-A) 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKO NA 
 
 
Že v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (to področje sedaj ureja 26. člen Pogodbe o 
delovanju Evropske unije; v nadaljevanju PDEU) si je Evropska skupnost kot enega od ciljev 
postavila tudi odpravo ovir prostega pretoka oseb in storitev med državami članicami. Svet 
EU je na zasedanju v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 podal poziv k oblikovanju 
minimalnih standardov za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Tako je Komisija Evropskih 
skupnosti 28. septembra leta 2001 izdala Zeleno knjigo o odškodninah žrtvam kaznivih 
dejanj.1 Komisija Evropskih skupnosti je 24. junija 2002 povabila strokovnjake iz vseh držav 
članic k razpravi, na kateri je bil predstavljen predlog Direktive Sveta 2004/80/ES o 
odškodninah žrtvam kaznivih dejanj. Cilj predloga te direktive je bil dvojen, in sicer 
vzpostaviti režim čezmejnega dostopa do odškodnin s postopkovnimi določbami ter določiti 
minimalne standarde za povračilo škode v smislu uskladitve višine odškodnin v vseh 
državah članicah EU. Na podlagi političnih pogajanj o vsebini Direktive, ki so se končala 30. 
marca 2004, je bila na odboru za pravosodje in notranje zadeve Sveta EU v Luxembourgu 
dne 29. aprila 2004 soglasno sprejeta Direktiva Sveta 2004/80/ES o odškodnini žrtvam 
kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: Direktiva).2 Republika Slovenija je Direktivo v 
slovenski pravni red implementirala tako, da je sprejela Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih 
dejanj (Uradni list RS, št. 101/05; v nadaljevanju ZOZKD), ki je začel veljati 8. novembra 
2005, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2006.  
 
Temeljni namen Direktive je bil predvsem zagotovitev možnosti za uveljavitev pravice do 
poštene in primerne odškodnine za škodo v primeru nasilnih kaznivih dejanj v t.i. 
»čezmejnih primerih« (npr. za turiste, obiskovalce športnih ali kulturnih prireditev, potujoče 
poslovneže delavce na občasnem delu v tujini itd). Za take primere naj bi posamezne 
države članice zagotovile sheme odškodnin v primerih, ko žrtve kaznivih dejanj od storilca 
ne bodo mogle dobiti odškodnine, ker je brez zadostnih sredstev ali ker se storilca ne da 
identificirati ali preganjati ali pa je ugotavljanje vsega navedenega oteženo, ker žrtev in 
storilec nista iz iste države. Dodaten cilj je bil tudi zagotoviti sistem sodelovanja med 
državami za olajšan dostop do odškodnine (in s tem povezanih »pravnih poti«) v navedenih 
primerih, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi članici, v kateri žrtev ne prebiva. 
Zagotavljanje sodelovanja med organi držav članic in olajšan dostop na organ v posamezni 
državi članici je v tem pogledu namena Direktive ustrezno, saj so zagotovljene potrebne poti 
za oddajo, posredovanje in obravnavanje prošenj v posamezni državi oziroma za njihovo 
posredovanje med državami članicami. 
 
Namen določb, ki uveljavljajo te usmeritve in po katerih odškodnino (na podlagi sheme 
odškodnin v skladu z nacionalnim predpisom) izplača pristojni organ države članice, na 
ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje zagrešeno, je bil zagotoviti predvsem odškodnino 
žrtvam kaznivih dejanj, ki niso državljani oziroma ne prebivajo na območju Republike 
Slovenije. V dosedanji praksi izvajanja zakona pa se je pokaza lo, da takih » čezmejnih« 
primerov ni bilo.  Ker je z zakonom uveljavljena »shema odškodnin« dostopna tudi za žrtve 
kaznivih dejanj, ki so državljani Republike Slovenije oziroma prebivajo na območju 
                                                 
1 Green Paper on Compensation to Crime Victims, COM (2001) 536 final, 28. 9. 2001. 
2 Council Directive 2004/80/ES of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims (Official Journal 
of the European Union, No. L 261/15). 



Republike Slovenije, so odškodnine uveljavljali samo taki (domači) oškodovanci. ZOZKD za 
navedene kategorije žrtev posebej ne uveljavlja pogoja iz 10. točke preambule Direktive, iz 
katere izhaja, da naj se odškodnine priznajo predvsem žrtvam tistih storilcev, ki so brez 
zadostnih sredstev za izpolnitev sodbe o denarni odškodnini, ali ker se storilca ne da 
identificirati ali preganjati.  
 
Nepredvidene posledice v smislu uporabe ZOZKD le za državljane Republike Slovenije so 
povzročile nepričakovano evolucijo uporabe zakona, ki terja ustrezne spremembe in 
dopolnitve. Na eni strani je praksa pokazala, da je trenutno veljavna ureditev v ZOZKD 
preširoka oziroma preohlapna, zato je eden od temeljnih namenov zaostriti pogoje za 
uveljavljanje tovrstnih odškodnin ter na drugi strani natančneje določiti pravne podlage škod, 
za katere se priznava odškodnina ter njihova višina. 
 
Drugi namen prenove zakona pa je zagotovitev možnost za uporabo sheme (državnih) 
odškodnin v polni meri le za tiste žrtve, ki jim je potrebno (predvsem zaradi tega, ker so tuji 
državljani ali ne prebivajo v Sloveniji) posebej olajšati dostop do odškodnine, ki bi jo sicer 
morali uveljavljati v tujini in zoper državljana tuje (druge) države. Na drugi strani pa je treba 
zagotoviti primerljive (smiselno enake) pravice tistim žrtvam, ki prebivajo v Republiki 
Sloveniji, za katere je odškodnina težko dosegljiva, ker storilec nima zadostnih sredstev ali 
se ga ne da identificirati ali preganjati. Le taki so namreč v enakem oz. (z vidika oteženega 
dostopa do odškodnine) primerljivem položaju kot tujci, ki so bili žrtve nasilnega kaznivega 
dejanja v drugi državi EU. 
 
Predlog novele ZOZKD, ki na eni strani oži dostop do državnih odškodnin, po drugi strani 
posebej ranljivim družbenim skupinam (žrtvam nasilja v družini, otrokom in invalidom) s 
spremembo materialnih pogojev za dodelitev odškodnine zaradi osebnih lastnosti (otroci, 
invalidi) ter žrtvam kaznivega dejanja nasilja v družini, ki ga določa 191. člen Kazenskega 
zakonika, omogoča lažji odstop do odškodnine. 
 
 
 
Statistika: 
 
Povzetek statistike Komisije za priznanje odškodnin žrtvam kaznivih dejanj (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) je priloga k temu gradivu, prikazuje pa prakso štirih let uporabe ZOZKD: 
 

• Skupno število prejetih zahtev za odškodnino od 1.1.2006 do 1.1.2010 je bilo 415. 
• Komisija je v obdobju od 1.1.2006 do 1.1.2010 ugodila 98 zadevam  v skupnem 

znesku 90.416,97€. 
• Vrste kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi se je uveljavljala odškodnina v obdobju 

1.1.2006 do 1.1.2010: 
 

1. povzročitev lahke telesne poškodbe 24,88% 
2. rop 13,27% 
3. tatvina 11,37% 
4. povzročitev hude telesne poškodbe 10,66% 
5. spolni napad na osebo mlajšo od 15 let 7,82% 

 
Iz priloge in navedenih podatkov je razvidno, da največji delež prejetih zahtev odpade na 
povzročitev lahke telesne poškodbe (mejni primeri), ki komisiji pri odločanju zaradi nejasnih 
pravnih podlag povzročajo veliko težav. Veliko zahtev je  vloženih v zvezi s kaznivim 
dejanjem tatvine, ki pa kot znak kaznivega dejanja ne določa uporabo sile in zato 
uveljavljanje odškodnine po ZOZKD sploh ni mogoče (v primeru, da je poleg prilastitvenega 
namena uporabljena še sila, bi šlo bodisi za storitev kaznivega dejanja ropa po 206. členu 
KZ-1, bodisi za storitev kaznivega dejanja roparske tatvine po 207. členu KZ-1.   
 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 



2.1 Cilji 
 

• pomoč ranljivim družbenim skupinam (žrtvam družinskega nasilja, otrokom, 
invalidom) v smislu omogočiti lažji dostop do odškodnin zaradi nasilnih naklepnih 
dejanj; 

• določiti konsistentno shemo odškodnin po kateri bo komisija odločala o vloženih 
zahtevkih žrtev kaznivih dejanj (spremembe in dopolnitve materialnih pogojev ter 
natančnejša določitev pravnih podlag za določitev škode); 

• preprečiti vlaganje zahtevkov za odškodnino v bagatelnih primerih, ki ne dosegajo 
meril za dodelitev odškodnine in v primerih, za katere shema za dodeljavanje 
odškodnin žrtvam kaznivih dejanj ni predvidena 

 

2.2 Načela 
 

• načelo socialne države  (2. člen Ustave Republike Slovenije; v nadaljevanju: URS) 
– pri oblikovanju predpisov je med drugim treba upoštevati interese vseh skupin 
prebivalstva, še posebej tistih, ki zaradi svojega šibkega položaja v razmerju do 
drugih skupin prebivalstva (npr. invalidi, otroci) ne morejo sami enakovredno 
uveljavljati svojih interesov nasproti interesom drugih 

• načelo pravi čne denarne odškodnine – eno od temeljnih načel odškodninskega 
prava, ki je določeno v 179. členu Obligacijskega zakonika 

• enako obravnavanje državljanov Republike Slovenije in državljanov drugih 
držav članic Evropske unije – 10. člen PDEU določa, da si Evropska unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti prizadeva za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti in spolne usmerjenosti  

• načelo varstva koristi otroka  (56. člen URS (pravice otrok) v povezavi z drugim 
odstavkom 53. člena URS (zakonska zveza in družina)) – država varuje družino, 
materinstvo, očetovstvo otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne 
razmere, otroci pa uživajo posebno varstvo in skrb. 

2.3 Poglavitne rešitve 
 

Predstavitev predlaganih rešitev: 

– natančnejša definicija instituta kaznivega dejanja za uporabo pri odločanju po tem 
zakonu ter dvig kriterija kazni zapora - iz enega na kazen najmanj treh let zapora 
(sprememba je predlagana zaradi natančnejše določitve pravnih podlag za odmero 
odškodnine); 

 

– vklju čitev definicije žrtve družinskega nasilja  v skladu z zakonom, ki ureja 
preprečevanje nasilja v družini, namreč določitev žrtve kot osebe proti kateri je bilo v 
družinski skupnosti storjeno nasilno naklepno dejanje 



 

– vklju čitev definicije otroka  in invalida  kot dveh posebej ranljivih družbenih skupin, ki 
terjata posebno pomoč pravne in socialne države pri uveljavljanju odškodnine v primerih 
nasilnih naklepnih kaznivih dejanj;  

 

– natančnejša dolo čitev materialnih pogojev za priznanje odškodnine  v smislu 
določitve dokaznega standarda (utemeljen sum), saj se na ta način doseže dovolj visoka 
stopnja verjetnosti, da je bilo kaznivo dejanje res storjeno in obravnavano kot kaznivo 
dejanje (in me morebiti kot nesreča, naključje,…). Dodan je nov materialni pogoj, in 
sicer, da je oseba upravičena do odškodnine po ZOZKD, če izkaže za verjetno, da 
storilec dejanja ne bo mogel poplačati škode, storjene s kaznivim dejanjem; 

 

– dolo čena je domneva nepla čevitosti , ki določa, v katerih primerih se avtomatično 
šteje, da storilec nasilnega naklepnega kaznivega dejanje ne bo mogel poplačati škode; 
v primeru neznanega storilca, storilca, ki ga ni mogoče preganjati, storilca, ki ni zmožen 
izpolniti sodbe o odškodnini ter v domačih čezmejnih primerih; predlog zakona sledi 
namenu Direktive. 

Zaradi želje po pomoči žrtvam družinskega nasilja, otrokom in invalidom v smislu lažjega 
dostopa do odškodnin, pa predlog zakona tem ranljivim družbenim skupinam daje 
možnost, priti do odškodnine tako, da je ne terjajo direktno od storilca nasilnega 
naklepnega kaznivega dejanja v sodnem postopku, pač pa od države, ki bo potem 
dodeljeni znesek odškodnine terjala od storilca. 

 

– jasna dolo čitev obveznosti uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka v 
primeru znanega storilca z dolo čenimi izjemami;  

 

– primernejša dolo čitev pravnih podlag za priznanje odškodnine za tele sne bole čine  
(predlagana ureditev določa spodnjo mejo telesnih poškodb, za katere se odškodnina ne 
prizna) in duševne bole čine,  kjer so v nasprotju z veljavno ureditvijo v predlogu zakona 
določene pravne podlage za priznanje nepremoženjske škode tako neposrednim, kot 
posrednim žrtvam družinskega nasilja; 

 

– natančnejše definiranje povrnitve stroškov v zvezi z zdra vljenjem in uskladitev z 
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava rovanju; 

 

– omejitev povra čila škode za uni čene stvari le na primere, ko je škoda nastala na 



ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih ter drugih pripomočkih 
invalidov, če oseba do njih ni upravičena po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (povezava s prejšnjo točko); 

 

– uskladitev zakona z Direktivo v zvezi s povra čilom stroškov zaradi uveljavljanja 
odškodnine , saj predlog zakona določa, da se v primeru utemeljene zahteve vrnejo tisti 
stroški, ki jih je imel v zvezi z zdravstvenimi storitvami, ki so potrebne za uveljavljanje 
odškodnine po tem zakonu ; 

 

– v zvezi s spremembami in dopolnitvami materialnih pogojev so dopolnjene tudi 
procesne dolo čbe (o vsebini zahteve za uveljavljanje odškodnine, rok za vložitev 
zahteve - na novo je določen rok za vložitev zahteve za uveljavljanje odškodnine, če 
storilec ne more izpolniti odškodninske sodbe ter listine, ki morajo biti priložene zahtevi); 

 

– komisiji je dana diskrecijska pravica, da odločbo o dodelitvi odškodnine otroku posreduje 
pristojnemu Centru za socialno delo, ki poskrbi, da je odškodnina porabljena v korist 
otroka. 

 

Normativna usklajenost predloga zakona: 

– Predlog zakona je usklajen s sistemskimi rešitvami iz Obligacijskega 
zakonika, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika, Zakona o 
letalstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. 

– Predlog zakona sledi cilju Direktive Sveta 2004/80/ES o odškodninah žrtvam 
kaznivih dejanj, ki je žrtvam kaznivih dejanj v Evropski uniji zagotoviti 
učinkovito uresničevanje pravice do poštene in primerne odškodnine za 
poškodbe, ki so jih utrpele, ne glede na to, kje v Evropski uniji je bilo storjeno 
kaznivo dejanje. 

Usklajenost predloga predpisa:  

– s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi: / 
– s civilno družbo oziroma ciljnimi skupinami, na katere se predlog zakona 

nanaša (navedba odprtih vprašanj): / 

Povzetek Poro čila o sodelovanju javnosti pri pripravi predloga za kona: / 

 

 



3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORA ČUN IN 
DRUGA JAVNA FINAN ČNA SREDSTVA 

 

– ocena finan čnih sredstev za državni prora čun:  zaradi sprememb materialnih 
pogojev za uveljavljanje odškodnine in pravnih podlag ocenjujemo, da bo višina 
sredstev namenjenih za izplačilo odškodnin ostala na enakem nivoju kot doslej. 
Nemogoče pa je oceniti finančne posledice zahtev, ki jih bodo po vsej verjetnosti 
vlagale posebej ranljive skupine žrtev kaznivih dejanj (žrtve nasilja v družini, otroci in 
invalidi), vendar je pričakovati, da znesek odškodnin letno ne bo presegel 40.000 
EUR (glede na statistiko je to povečanje največ za 1/3 sredstev na letni ravni) 

– ocena drugih javno finančnih sredstev: /  
– predvideno povečanje ali zmanjšanje obveznosti za druga javna finančna sredstva:/ 
– predvideni prihranki za državni proračun in druga javna finančna sredstva:/ 
– sredstva bodo zagotovljena z zadolževanjem (poroštva):/ 
– v naslednjem prora čunskem obdobju bodo sredstva zagotovljena v okviru 

sredstev, s katerimi razpolaga Državno pravobranils tvo. 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DR ŽAVNEM 
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI  PRORAČUN 
ŽE SPREJET 

 

– sredstva so zagotovljena v sprejetem državnem prora čunu v okviru naslednjih 
prora čunskih postavk 0905 (Odškodnine) v okviru prora čunske postavke 4514 
(Državno pravobranilstvo) v višini 2.257.351 EUR  (Proračun Republike 
Slovenije za leto 2011, Uradni list RS, št. 99/09).  

– sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo v okviru sprejetega državnega 
proračuna iz postavke ……………………… na postavko ……………..:/ 

– sredstva bodo zagotovljena z rebalansom oziroma spremembami državnega 
proračuna:/ 

 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRI LAGOJENOSTI 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

 

Prikaz ureditve v državah članicah EU 

 

 

ESTONIJA 

Estonija je 17.12.2003 sprejela Zakon o pomoči žrtvam (Ohvriabi seadus), ki se je začel 
uporabljati 1.1.2005 (zadnjič spremenjen leta 2007), ureja pa področje državnih 
odškodnin žrtvam kaznivih dejanj in državno organizacijo za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj. 



Materialni pogoji:  

Do odškodnine so upravičeni: žrtev nasilnega kaznivega dejanja, in žrtvini družinski 
člani. Do odškodnine storjene na ozemlju Republike Estonije so pod določeni pogoji 
upravičeni državljani Republike Estonije ter tujci, ki prebivajo v tej državi na podlagi 
dovoljenja za bivanje, če so državljani Evropske unije ali če so državljani države, ki je 
podpisnica Evropske konvencije o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ali begunci, ki 
prebivajo v Republiki Estoniji. 

Nasilno kaznivo dejanje je po estonski ureditvi kaznivo dejanje zoper življenj in zdravje 
osebe, ki se kaznuje v skladu s kazenskim postopkom in katerega rezultat je smrt žrtve 
kaznivega dejanja, resno okvarjeno zdravje ali dalj časa trajajoče zdravstvene težave. 
Pri tem ni važno ali storilec lahko dogovarja za svoje dejanje oziroma je neznan.  

Če žrtev kaznivega dejanja umre, so do odškodnine upravičeni družinski člani. Do 
povračila stroškov je upravičena tudi oseba, ki je nosila stroške pogreba ali zdravljenja. 

Pravne podlage: 

V nasprotju s slovensko ureditvijo, kjer se upošteva tako premoženjska kot 
nepremoženjska škoda, je v Republiki Estoniji mogoče dobiti odškodnino le za 
premoženjsko škodo , in sicer: za škodo nastalo zaradi nezmožnosti dela; stroške 
zdravljenja; odškodnino zaradi smrti družinskega člana; škodo na medicinskih in drugih 
pripomočkih, pogrebne stroške žrtve.  

Pri estonski ureditvi je zanimivo to, da zneski za posamezno vrsto škode niso vnaprej 
določeni, ampak se odškodnina določi glede na konkreten primer (npr. stroški v zvezi z 
zdravljenjem so stroški potrebnega zdravljenja in nakupa raznih medicinskih 
pripomočkov, kot tudi stroški do 10 svetovanj pri psihologu ali do 15 obiskov 
psihoterapevta), največja možna odškodnina, ki jo je mogoče dodeliti, je 50.000 
estonskih kron (približno 3200 EUR). Rok za vložitev zahteve za odškodnino je eno leto 
od storitve kaznivega dejanja, posebej pa je določen rok, če je žrtev kaznivega dejanja 
umrla ali če zaradi telesnih poškodb ni mogla pravočasno vložiti zahteve. 

  
  
 REPUBLIKA FRANCIJA 

V Republiki Franciji je postopek za uveljavljanje in odločanje o odškodnini žrtvam 
naklepnih kaznivih dejanj urejen z Zakonom o kazenskem postopku,3 ki ureja dva 
različna postopka za uveljavljanje odškodnine: 

  
 a) če je storilec kaznivega dejanja znan in zmožen povrniti škodo, lahko žrtev 

kaznivega dejanja prejme povračilo za materialno in moralno škodo tako, da 
uveljavlja odškodninski zahtevek v rednem kazenskem postopku in zahteva, da 
pristojno sodišče doseže, da storilec kaznivega dejanja plača žrtvi odškodnino 
skupaj s pripadajočimi obrestmi. Sodišče o odškodnini odloča ob koncu kazenske 

                                                 
3 Le Code de procédure pénale (articles 706–3 a 706–14). 



obravnave; 
  
 b) če storilec kaznivega dejanja ni znan, je postopek za uveljavljanje odškodnine 

žrtvam kaznivih dejanj urejen kot poseben neodvisni postopek in teče neodvisno od 
kazenskega postopka.4 Žrtve dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja, predložijo 
zadevo "Komisiji za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj" (La Commission d' 
indemnisation des victimes d'infraction" – CIVI), ki deluje pri vsakem sodišču (Le 
Tribunal de grande instance). Rok za vložitev zadeve pri komisiji je tri leta od dneva 
storitve kaznivega dejanja ali eno leto po najnovejši sodni odločbi. Določitev višine 
nadomestila škode – odškodnine – je v pristojnosti navedene komisije. 

  
  
 Žrtve kaznivih dejanj kratenja osebnih pravic (posilstvo, spolni napad, umor ali 
nenamerna povzročitev smrti, prostovoljno ali neprostovoljno nasilje, ki ima za 
posledico popolno odsotnost žrtve z dela več kot mesec dni) prejmejo popolno 
odškodnino.  
  
 Žrtve kaznivih dejanj kratenja osebnih pravic, ki nimajo za posledico popolne odsotnosti 
z dela, in žrtve kaznivih dejanj proti premoženju (kraja, goljufija, kršitev zaupnosti, 
izsiljevanje denarja, uničenje, poškodovanje), so upravičene do omejene najvišje 
odškodnine, ki jo komisija določi ob upoštevanju premoženjskopravnega stanja 
oškodovanca. 

 

AVSTRIJA 

 Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj ureja avstrijski Zvezni zakon o nudenju pomoči 
žrtvam kaznivih dejanj, 5sprejet 9. julija leta 1972, zadnje spremembe in dopolnitve so 
bile sprejete 1. januarja 2003. Zakon v materialnem in procesnem delu ureja krog 
upravičencev, predvideva različne oblike pomoči žrtvam kaznivih dejanj, postopkovna 
pravila, roke in pristojne organe. 
  
 Krog upravičencev določa drugi odstavek 1. člena, pomoč je omejena le na avstrijske 
državljane, če so zaradi protipravnega in naklepnega kaznivega dejanja, za katerega je 
zagrožena več kot šestmesečna kazen zapora, utrpeli telesno poškodbo ali okvaro 
zdravja, če iz tega naslova ne morejo uveljavljati drugih zahtevkov. Pogoj, ki mora biti 
izpolnjen, je nastanek stroškov zdravljenja oziroma zmanjšanje pridobitne sposobnosti, 
katere trajanje ne sme biti krajše od šestih mesecev.    
  
 Državljanom držav Evropskega gospodarskega prostora na podlagi določbe sedmega 
odstavka 1. člena pripada enaka pomoč kot avstrijskim državljanom, ob pogoju, da je 
bilo dejanje storjeno v Avstriji ali na avstrijski ladji ali zračnem plovilu, ne glede na to, 
kje se nahaja. Pomoči so deležni tudi, če je bilo dejanje storjeno v tujini in imajo 
upravičenci na podlagi pravice do svobodne izbire prebivališča in svobode gibanja, v 

                                                                                                                                                             
4 Novela Zakona o kazenskem postopku iz leta 1990 (La loi n° 90–589 du 6 juillet 1990 ).  
 
5 Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972 über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen. 
 



skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, stalno prebivališče v 
Avstriji. 
  
 Zakon predvideva različne vrste pomoči, do katere so upravičene osebe, ki so bile 
žrtve kaznivih dejanj: 
  
 –  Nadomestilo za izgubljeni zaslužek ali preživnino se plačuje mesečno, vsakokrat v 
višini zneska, ki ga je ali bi ga oškodovanec izgubil kot zaslužek zaradi telesne 
poškodbe ali okvare zdravja oziroma bi ga svojci izgubili kot preživnino zaradi smrti 
osebe, ki jih je dolžna preživljati. Nadomestilo skupaj z dohodkom kot dejanskim 
prihodkom v denarju ali v naravi, vključno z donosi iz premoženja, ne sme presegati 
2.068,78 EUR mesečno. Navedeni omejeni znesek se lahko ob upoštevanju zakonskih 
pogojev in glede na okoliščine primera mesečno tudi zvišuje. 
 –  Zdravstvena oskrba vključuje zdravniško pomoč, zdravila in zdravstvene 
pripomočke, nego v zdravstvenih domovih, zdravljenje zob in ukrepe za utrjevanje 
zdravja. 
 –  Ortopedska oskrba vključuje protetične nadomestke, izdelavo in obnovo ortopedskih 
ter drugih pripomočkov, nadomestilo stroškov za spremembe na rabljenih predmetih, 
pomoči za nabavo motornih vozil in potrebne potne in prevozne stroške. 
 –  Zdravstvena rehabilitacija vključuje namestitev v bolnišničnih zavodih, namenjenih za 
rehabilitacijo, zdravniško pomoč, zdravila in zdravstvene pripomočke za rehabilitacijo in 
potrebne potne stroške. 
 –  Poklicna rehabilitacija vključuje poklicno izobraževanje za povrnitev ali povečanje 
pridobitne sposobnosti, izobraževanje za nov poklic, dodatke in posojila. 
 –  Socialna rehabilitacija vključuje dodatke k stroškom za pridobitev pravice do 
upravljanja z motornim vozilom, če zaradi invalidnosti ni mogoče uporabljati javnih 
prevoznih sredstev, in predhodna finančna sredstva.  
  
 Med oblikami pomoči so še dodatki za nego, dodatki za slepe in nadomestilo pogrebnih 
stroškov. 

 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

HRVAŠKA 

Podobno ureditev trenutno veljavni slovenski ureditvi odškodnin žrtvam kaznivih dejanj 
je v letu 2008 sprejela Republika Hrvaška, Zakon o novčanoj naknadi žrtvama 
kaznenih djela (Narodne novine, br. 80/08; v nadaljevanju ZNNZKD) pa se bo začel 
uporabljati z dnem vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo. 

Materialni pogoji 

Pravico do odškodnine na podlagi ZNNZKD imajo žrtve, ki so državljani Republike 
Hrvaške ali žrtve, ki imajo prebivališče v Republiki Hrvaški ter žrtve, ki so državljani 
držav članic Evropske unije ali če imajo te žrtve stalno prebivališče v Evropski uniji. 
Pravico do odškodnine ima žrtev kaznivega dejanja in posredna žrtev (če zakon ne 
določa drugače). Neposredna žrtev je opredeljena kot oseba, ki je utrpela hude telesne 



poškodbe  ali okvaro zdravja, ki je posledica nasilnega naklepnega kaznivega dejanja, 
ki je storjeno z neposrednim napadom na življenje in telo ali kršitvijo spolne 
nedotakljivosti. Zanimivo pri hrvaški ureditvi je tudi to, da se kot žrtev nasilnega 
naklepnega kaznivega dejanja šteje tudi oseba, ki je želela pomagati žrtvi, ki je hotela 
preprečiti kaznivo dejanje ali pomagala je policiji ujeti storilca kaznivega dejanja. V 
primeru smrti oškodovanca ima pravico do odškodnine posredna žrtev, ki je 
opredeljena kot zakonec, izvenzakonski partner, oseba, s kateri je žrtev živela v 
istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok, posvojenec, posvojitelj, mačeha, očim ali 
pastorek neposredne žrtve. Hrvaška ureditev določa, da je pravico do odškodnine 
mogoče zahtevali le v primeru, da je kaznivo dejanje prijavljeno policiji ali državnemu 
tožilstvu kot kaznivo dejanje, upravičenec pa ima pravico do odškodnine ne glede na 
to, ali je storilec znan, in ne glede na potek kazenskega postopka. Posebej pa 
ZNNZKD izključuje možnost zahtevati odškodnino zaradi prometnih deliktov. 

 Pravne podlage 

Republika Hrvaška v nasprotju s slovensko ureditvijo odškodnin žrtvam kaznivih dejanj 
priznava le materialno škodo, in sicer: 

• Stroške v zvezi z zdravljenjem  v višini stroškov zdravstvenih storitev iz 
predpisov, ki določajo zdravstveno zavarovanje v Republiki Hrvaški (do teh 
stroškov ni upravičena neposredna žrtev kaznivega dejanja, ki je zavarovana v 
skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju) ; 

• Neposredna žrtev ima pravico do povrnitve izgubljenega zaslužka  do največ 
35.000 kun; 

• Nadomestilo sredstev zaradi izgubljenega preživljan ja ima posredna žrtev 
in se lahko izplača v enkratni vsoti (do največ 70.000 kun) v skladu s predpisi, 
ki urejajo pokojninsko zavarovanje v Republiki Hrvaški, posredna žrtev pa nima 
pravice do nadomestila sredstev zaradi izgubljenega preživljanja, če je sama, v 
skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko zavarovanje v Republiki Hrvaški, 
upravičena do pokojninskega zavarovanja.  

• Povrnitev stroškov (obi čajnega) pogreba do višine 5.000 kun ima oseba, ki 
je te stroške plačala. 

 

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

6.1 Administrativne in druge posledice  

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:  
 

– razlogi za uvedbo novega postopka ali administrativ nih bremen in javni 
interes, ki naj bi se s tem dosegel:  nova izpeljanka postopka priznanja odškodnine 
je uvedena zaradi spremembe materialnih pogojev za priznanje odškodnine, in sicer 
zaradi možnosti, ko oškodovanec vloži premoženjskopravni zahtevek ali 
odškodninsko tožbo, storilec pa sodbe ne more izpolniti.  

– ukinitev postopka ali odprava administrativnih bremen:/ 
– spoštovanje na čela »vse na enem mestu«  ter organ in kraj izvajanj a dejavnosti 



oziroma obveznosti:  Komisija Vlade RS za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, 
Župančičeva 3, Ljubljana (Ministrstvo za pravosodje opravlja strokovne in 
administrativno-tehnične naloge) 

– podatki oziroma dokumenti, potrebni za izvedbo post opka, ki jih bo organ 
pridobil po uradni dolžnosti in na čin pridobivanja:  v skladu z veljavno 
zakonodajo 

– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitev obstoječih organov: NE 
– ali bo  izvajanje  postopkov in dejavnosti zahtevalo nove kadre, ali so izvajalci 

primerno usposobljeni ali bo potrebno dodatno usposabljanje ter finančna in 
materialna sredstva: NE 

– ali bo ukinitev postopkov in dejavnosti imela za posledico zmanjšanje kadrov ter 
finančnih in materialnih sredstev:/ 

 

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravo sodnih organov: 

– dokumentacija, ki jo je stranka dolžna predložiti, povečanje ali zmanjšanje 
obsega dokumentacije z navedbo razlogov: stranka bo morala predložiti zahtevo 
na predpisanih obrazcih, ter jim priložiti dokazila potrebna za odločitev o odškodnini, 
kot jih določa zakon v 30. členu  

– stroški, ki jih bo imela stranka ali razbremenitev stranke:  predlog zakona določa, 
da se prosilcu v primeru utemeljene zahteve vrnejo tisti stroški, ki jih je imel v zvezi z 
zdravstvenimi storitvami, ki so potrebne za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu. 
Za vloge, dejanja in odločbe v postopkih za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu 
se ne plačujejo takse, stroški za prevajanja in stroški za izvedence pa bremenijo 
proračun Republike Slovenije. 

– čas, v katerem bo stranka lahko uredila zadevo:  zakon v tretjem odstavku 32. 
člena določa, da mora komisija odločbo izdati v 90 dneh od prejema popolne 
zahteve. 

 

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vklju čuje tudi prostorske in varstvene vidike 
 
/ 
 

6.3 Presoja posledic na gospodarstvo 

/ 

6.4 Presoja posledic na socialnem podro čju 
 

– posledice na zaposlenost in trg dela: / 
– posledice na standarde in pravice v zvezi s kakovostjo dela: / 
– posledice na socialno vklju čenost in zaš čito dolo čenih skupin:  predlog zakona 

posebej ranljivim družbenim skupinam (otrokom, invalidom ter žrtvam nasilja v 
družini) olajšuje dostop do odškodnin zaradi nasilnih naklepnih dejanj. 

– posledice na pravice iz starševskega varstva in družinskih prejemkov ter na 
družinska razmerja: / 



– posledice na enakost spolov:/ 
– posledice na enako obravnavo družbenih skupin glede na različne osebne okoliščine 

(nediskriminacija): / 
– posledice na sodno varstvo in u činkovito sodno varstvo človekovih pravic in 

temeljnih svoboš čin:  predlog zakona ne posega v sodno varstvo in učinkovito 
sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj imajo žrtve, ki prejmejo 
odškodnino na podlagi odločbe komisije, v primeru, da so mnenja, da je odškodnina 
prenizka, še vedno možnost vložiti odškodninsko tožbo na sodišču 

– posledice na upravljanje, udeležbo, dobro asimilacijo, dostop do sodišč, medije in 
etiko: / 

– posledice na javno zdravje: / 
– posledice na zdravstveno varstvo: / 

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega na črtovanja 

 

– posledice na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja: / 
– posledice na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna: / 
– posledice na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij: / 

6.6 Izvajanje sprejetega predpisa 
 

a) Predstavitev sprejetega zakona 

– ciljnim skupinam (seminarji, delavnice), 

– širši javnosti (mediji, javne predstavitve, spletne predstavitve); 

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa 

– zagotovitev spremljanja izvajanja predpisa,  

– organi, civilna družba, 

– metode za spremljanje doseganja ciljev, 

– merila za ugotavljanje doseganja ciljev, 

– časovni okvir spremljanja za pripravo poročil,  

– roki za pripravo poročil o izvajanju zakona, doseženih ciljih in nadaljnjih 
ukrepih. 

6.7 Druge pomembne okoliš čine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakon a 

/ 
 

II. BESEDILO ČLENOV 
 

1. člen 
 
V Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05) se tretja alinea 2. 
člena spremeni tako, da se glasi:  
 
»- nasilno naklepno dejanje je dejanje storjeno z neposrednim napadom na življenje in telo, 



z uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti in za katero se sme po Kazenskem 
zakoniku izreči kazen najmanj tri leta zapora;« 
 
Dodajo se nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:  
 
»– žrtev nasilja v družini je družinski član po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, 
in proti kateremu je bilo v družinski skupnosti storjeno nasilno naklepno dejanje;« 
 
»– otrok je oseba, ki v času storitve naklepnega kaznivega dejanja še ni dopolnila 18 let;« 
 
»– invalid je oseba, za katero je v času storitve kaznivega dejanja ugotovljeno, da je v 
skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, invalid I. ali II. stopnje;« 
 
 
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo sedma, osma, deveta in deseta 
alinea. 
 
Za deseto alineo se doda nova enajsta alinea, ki se glasi: 
»– komisija je Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam 
kaznivih dejanj.« 
 
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 6. člena se na začetku prve alinee doda besedilo: »da obstaja utemeljen 
sum,« 
 
V drugi alinei se besedi »zračnem plovilu« nadomesti z besedo »zrakoplovu«. 
 
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:  
 
»– da je bilo dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno in obravnavano kot 
kaznivo dejanje,«. 
 
Za šesto alineo se doda  sedma alinea, ki se glasi:  
 
»– če je verjetno, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine za škodo iz prejšnje 
alinee.« 
 
 

3. člen 
 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»Domneva neplačevitosti 
 

7. člen 
 

Domneva se, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine v naslednjih primerih: 
 

- če storilec ostane neznan v treh mesecih od zaznave ali naznanitve dejanja in se ga 
do odločanja komisije ne odkrije ali če storilca ni mogoče preganjati; 

- če odškodnino uveljavlja žrtev nasilja v družini; 
- če odškodnino uveljavlja otrok ali invalid; 
- če gre za domač čezmejni primer.« 

 
 
 



4. člen 
 

Doda se nov 7.a člen, ki se glasi: 
 

»Obveznost uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka 
 

7.a člen 
 

(1) Upravičenec je dolžan, razen v primerih iz prejšnjega člena, zoper storilca uveljavljati 
premoženjskopravni zahtevek v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, ali vložiti 
odškodninsko tožbo. 
 
(2) Če oškodovanec ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, je upravičen do odškodnine po 
tem zakonu, če v skladu s tem zakonom izkaže, da izvršba ni bila uspešna.« 
 
 

5. člen 
 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

Odškodnina za telesne bolečine ali okvaro zdravja 
 

»9. člen 
 
(1) Odškodnina se ne prizna za telesne poškodbe, s katerimi je le začasno prizadeta 
zunanjost, ali začasno in v manjši meri okvarjeno zdravje. 
 
(2) Odškodnina za telesne bolečine po tem zakonu, se glede na okoliščine primera, stopnjo 
bolečine zaradi poškodbe ali okvare zdravja, trajanja bolečin, in v skladu z načelom pravične 
denarne odškodnine, določi po naslednjih stopnjah: 
 
– lažji primeri od 50 do 500 evrov, 
– srednje hudi primeri od 100 do 1.000 evrov, 
– hudi primeri od 250 do 2.500 evrov, 
– zelo hudi primeri od 500 do 5.000 evrov, 
– izjemno hudi primeri od 1.000 do 10.000 evrov. 
 
(3) Značilne poškodbe za posamezne stopnje primerov iz prejšnjega odstavka določi 
minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.« 
 

6. člen 
 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

Odškodnina za duševne bolečine 
 

»10. člen 
 
(1) Za duševne bolečine se glede na okoliščine primera, stopnjo in trajanje bolečin ter vrsto 
poškodb, v skladu z načelom pravične denarne odškodnine določi odškodnina po naslednjih 
stopnjah: 
 
– za zmanjšanje življenjske aktivnosti do 7.500 evrov, 
–za okrnitev svobode do 5.000 evrov, 
–za skaženost do 3.000 evrov, 
– za kršitev dostojanstva (osebnosti) do 1.500 evrov, 
– za okrnitev drugih osebnostnih pravic do 2.500 evrov. 
 
(2) Odškodnina, priznana v skladu s prejšnjim odstavkom, skupno ne sme presegati 10.000 



evrov. 
 
(3) Odškodnina zaradi smrti bližnjega se lahko vsem svojcem ene osebe skupno prizna 
največ do 10.000 evrov.« 

 
 

7. člen 
 
V prvem odstavku 12. člena se  za besedama »zdravstvenih storitev« doda besedi »za 
pravice«. 
 
V drugem odstavku se črta pika in doda besedilo »oziroma za doplačilo razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev.« 
 
 

8. člen 
 
14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

Škoda za uničene stvari 
 

»14. člen 
 
Upravičencu se povrne celotna škoda, nastala na ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, 
zobnoprotetičnih ter drugih pripomočkih invalidov, če niso do njih upravičeni po predpisih 
Republike Slovenije, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.« 
 
 

9. člen 
 
Za drugim odstavkom  15. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  
 
»(3) Prosilcu se v primeru utemeljene zahteve vrnejo tisti stroški, ki jih je imel v zvezi z 
zdravstvenimi storitvami, ki so potrebne za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu.« 
 
 
 

10. člen 
 

Prvi stavek v drugem odstavku 25. člena se spremeni tako, da se glasi: »Na zahtevo osebe 
iz prejšnjega odstavka izda policija potrdilo o tem, da je bilo dejanje zaznano ali naznanjeno 
in obravnavano kot kaznivo dejanje.« 
 

11. člen 
 

Za prvim odstavkom 28. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
 
»(2) Zahteva, vložena na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona, mora vsebovati 
podatke iz prve in četrte alinee prejšnjega odstavka.« 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
 

12. člen 
 

Za drugim odstavkom 29. člena se doda nov  tretji odstavek, ki se glasi:  
 
»(3) Zahteva, vložena na podlagi drugega odstavka 7a. člena tega zakona, mora biti 
vložena v treh mesecih po neuspešno zaključenem postopku izvršbe po predpisih, ki urejajo 



izvršbo.« 
 
 

13. člen 
 

V prvem odstavku 30. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:  
 
»– potrdilo policije o zaznavi oziroma naznanitvi dejanja kot kaznivega dejanja ter kazensko 
ovadbo ali poročilo o dopolnitvi ovadbe z navedbo pravne opredelitve dejanja, storilcev in 
podlag za utemeljenost suma,«  
 
Za prvim odstavkom se doda  nov drugi odstavek, ki se glasi:  
 
»(2) Zahtevi, vloženi na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona, morajo biti poleg 
listin iz prve, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, priloženi tudi: 

- izvod sodbe, 
- izvod sklepa o izvršbi oziroma dokazila, da izvršbe ni mogoče uspešno predlagati.« 

 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
 
 

14. člen 
 
Za prvim odstavkom 31. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
 
»(2) Zahteva, ki ni vložena pisno na obrazcu, ki ga določi minister za pravosodje, se šteje za 
nepopolno.« 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
 

15. člen 
 
 
Za četrtim odstavkom 32. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:  
 
»(5) Če je priznana odškodnina otroku, komisija odloči, ali se del vsebine odločbe, ki se 
nanaša na varstvo otrokove koristi, posreduje tudi pristojnemu Centru za socialno delo, ki 
poskrbi, da se odškodnina uporabi v korist otroka, ter lahko uporabi za uvedbo drugih 
ukrepov v skladu z zakonom.« 
 
 

16. člen 
 
 

33. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

Posredovanje podatkov 
 

»33. člen 
 
(1) Upravljavci zbirk osebnih podatkov, državni organi, organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki razpolagajo s podatki o okoliščinah in dejstvih, 
pomembnimi za odločitev, morajo komisiji na njeno pisno zahtevo te podatke brezplačno 
posredovati. 
 
(2) Podatke o okoliščinah in dejstvih, ki so pomembni za odločitev, lahko komisiji na podlagi 
pisnega zaprosila prostovoljno posredujejo tudi posamezniki, ki z njimi razpolagajo.« 

 



 
17. člen 

 
V drugem odstavku 36. člena se besedilo »po 2. točki prvega odstavka 162. člena Zakona o 
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 
110/02 – ZDT-B, 56/03 in 43/04)« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja 
kazenski postopek«. 
 
 

Prehodna in končna določba 
 

18. člen 
 

 
Pristojni minister uskladi podzakonski predpis iz tretjega odstavka 9. člena, drugega 
odstavka 25. člena in drugega odstavka 27. člena zakona z določbami tega zakona v enem 
mesecu po njegovi uveljavitvi. Do uskladitve se smiselno uporabljajo določbe veljavnega 
podzakonskega predpisa, če niso v nasprotju z določbami tega zakona.  
 
Postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, se  dokončajo po dosedanjih 
predpisih. 
 
 

19. člen 
 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne 1. januarja 2011. 

 

III. OBRAZLOŽITEV 
 
K 1. členu  
 
Predlagana sprememba tretje alinee prvega odstavka 2. člena Zakona o odškodnini žrtvam 
kaznivih dejanj (v nadaljevanju: ZOZKD) natančneje določa nasilno dejanje, ki mora biti 
storjeno naklepno (ne iz malomarnosti) z uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti in za 
katero se sme po Kazenskem zakoniku izreči najmanj tri leta zapora. Sklicevanje na Uradne 
liste, v katerih je objavljen Kazenski zakonik in njegove spremembe, je opuščeno, saj 
navajanje Uradnih listov pomeni, da bi ob vsaki spremembi Kazenskega zakonika morali 
dopolnjevati tudi ta zakon.  
 
Predlagana četrta alinea določa, da je žrtev nasilja v družini opredeljena kot družinski član, 
kot ga določa 2. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08). 
Družinske članice oziroma člani so tako:  
 
– zakonec ali zunajzakonska partnerica oziroma partner, bivši zakonec ali bivša 
zunajzakonska partnerica oziroma partner,  
– partnerica oziroma partner ali bivša partnerica oziroma partner v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti,  
– krvna sorodnica oziroma sorodnik (v nadaljnjem besedilu: sorodnik) v ravni vrsti,  
– krvni sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,  
– sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena,  
– posvojiteljica oziroma posvojitelj (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) in posvojenka oziroma 
posvojenec,  
– rejnica oziroma rejnik (v nadaljnjem besedilu: rejnik) in rejenka oziroma rejenec,  
– skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) in varovanka oziroma 



varovanec,  
– osebe, ki imajo skupnega otroka,  
– osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 
 
Pogoje je, da je zoper navedene osebe storjeno nasilno naklepno dejanje.   
 
Predlagana nova peta alinea za potrebe ZOZKD opredeljuje otroka kot osebo, ki v času 
storitve naklepnega kaznivega dejanja še ni dopolnila 18 let. 
 
Predlagana šesta alinea kot invalida definira osebo, za katero v času storitve kaznivega 
dejanja velja, da je v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
invalid I. ali II. stopnje.  
 
Predlagana nova deveta alinea določa pomen izraza komisija, ki v primeru ZOZKD pomeni 
Komisijo Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.  
 
 
K 2. členu  
 
V predlagani dopolnitvi prve alinee prvega odstavka 6. člena je dodan dokazni standard 
utemeljenega suma, da je bilo storjeno nasilno naklepno dejanje, ki je enak dokaznemu 
standardu, ki ga Zakon o kazenskem postopku določa za uvedbo kazenskega postopka, saj 
na ta način dosežemo dovolj veliko stopnjo verjetnosti, da je bilo kaznivo dejanje res 
storjeno. Obstoj tega pogoja bo na podlagi predloženih dokazov in dodatno pridobljenih 
podatkov pristojnih organov presojala komisija iz 20. člena ZOZKD (v nadaljevanju: 
komisija) s smiselno uporabo določb kazenskega postopka o utemeljenosti suma kot 
podlage za vložitev obtožnega akta. 
 
V drugi se predlaga izvedba izrazoslovne uskladitve z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 
št. 113/06-UPB1, 33/09 in 109/09-ZZNSZP-B), tako, da se besedi »zračnem plovilu« 
nadomesti z besedo »zrakoplovu«, 
 
S predlagano spremembo tretje alinee je natančneje določeno, da mora biti kaznivo dejanje 
zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno in tudi obravnavano kot kaznivo dejanje v 
predkazenskem ali kazenskem postopku, saj se na ta način in z določitvijo dokaznega 
standarda iz prve alinee omejuje možne zlorabe zakona ali vlaganje zahtevkov brez 
utemeljene podlage. Pogoj iz tretje alinee se na tak način smiselno navezuje na izpolnitev 
pogoja (standarda) utemeljenega suma iz prve alineje prvega odstavka 6. člena zakona,   
 
Predlagana sedma alinea prinaša nov materialni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da je nekdo 
upravičen do odškodnine po ZOZKD, in sicer mora biti izkazana verjetnost, da storilec 
dejanja ne bo mogel poplačati škode, storjene s kaznivim dejanjem. Pogoj je povzet po 
Direktivi Sveta 2004/80/ES o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, v katerih primerih se šteje, 
da je ta pogoj izpolnjen, pa je natančneje določeno v novem drugem odstavku 7. člena. 
 
 
 
K 3. členu  

Predlagani novi 7. člen zakona z naslovom »Domneva neplačevitosti« določa v katerih 
primerih se domneva, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine, in sicer: 

– če je storilec neznan (po sami naravi dejstva) ali ga ni mogoče preganjati (npr. zaradi 
smrti storilca, starosti pod 14 let, storilec nasilnega kaznivega dejanja umre med sodnim 
postopkom umre…),  

– če odškodnino uveljavlja žrtev nasilja v družini,  
– če odškodnino uveljavlja otrok ali invalid  



– če gre za domač čezmejni primer  

V domačih čezmejnih primerih in v primerih neznanih storilcev (ter storilcih, ki jih ni mogoče 
preganjati) predlog zakona sledi namenu sprejema Direktive 2004/80/ES o odškodninah 
žrtvam kaznivih dejanj (v nadaljevanju: Direktiva), ki zagotavlja, da imajo žrtve kaznivih 
dejanj v Evropski uniji pravico do poštene in primerne odškodnine za poškodbe, ki so jih 
utrpele, ne glede na to, kje v Evropski uniji je bilo storjeno kaznivo dejanje, in namenu, da 
žrtev kaznivega dejanja dobi odškodnino, čeprav je storilec neznan ali ga ni mogoče 
preganjati. 

Posebej pa predlog zakona določa domnevo, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine, 
če jo uveljavlja žrtev nasilja v družini, otrok ali invalid. Predlog zakona v teh primerih sledi 
namenu zaščititi najbolj ranljivih družbenih skupin, ki bodo glede na predlagano zakonsko 
ureditev relativno hitro prišle do odškodnin zaradi nasilnih naklepnih kaznivih dejanj. Država 
bo tako najbolj ogroženim skupinam žrtev vnaprej izplačala odškodnino, ki jo bo potem 
terjala od storilca kaznivega dejanja v skladu s 40. členom ZOZKD. Ob tem je treba 
opozoriti, da bodo navedene kategorije žrtev na sodišču še vedno lahko vložile 
odškodninsko tožbo, če bodo mnenja, da je odškodnina dodeljena s strani komisije, 
prenizka. 

S predlaganim novim 7. členom je tako iz navedenih razlogov izključena dolžnost uveljavljati 
premoženjskopravni zahtevek ali vložiti odškodninsko tožbo v skladu z novim 7.a členom. 

 
K 4. členu  

Predlagani novi 7.a člen v prvem odstavku določa obveznost oškodovanca, da razen v 
primerih iz prejšnjega člena, prvenstveno terja odškodnino od storilca kaznivega dejanja in 
ne od države. To lahko stori na dva načina, in sicer tako, da v skladu z Zakonom o 
kazenskem postopku uveljavlja premoženjskopravni zahtevek ali vloži odškodninsko tožbo.  

Da pa zadostimo pogojem iz Direktive, pa je oškodovancu omogočeno pridobiti odškodnino 
v skladu s tem zakonom, če zoper storilca uveljavlja premoženjskopravni zahtevek v skladu 
z zakonom, ki ureja kazenski postopek, ali vloži odškodninsko tožbo in v skladu s tem 
zakonom izkaže, da izvršba ni bila uspešna.  

 
 
K 5. členu  
 

Predlagana sprememba 9. člena vpeljuje novo sistematiko telesnih poškodb na »spodnji 
meji« njihove intenzivnosti, glede na naravo posledice. S tem namenom  se v novem prvem 
odstavku izrecno določa, da se odškodnina za telesne bolečine ali okvaro zdravja ne prizna, 
če je le začasno prizadeta zunanjost ali začasno in v manjši meri okvarjeno zdravje žrtve 
kaznivega dejanja. Komisija bo tako imela dovolj široke možnosti presoje za priznavanje 
odškodnin žrtvam kaznivih dejanj v skladu z merili iz drugega odstavka, ki povzema veljavno 
ureditev v prvem odstavku 9. člena ZOZKD, z izločanjem primerov, ki so komaj na meji 
kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, za katere se odškodnina ne more priznati že 
zaradi nizke predpisane kazni. Odškodnina bo lahko v skladu s predlaganimi spremembami 



priznana le v primerih, ko je začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del telesa ali organ žrtve, 
njena zmožnost za delo začasno zmanjšana, njena zunanjost ni le neznatno prizadeta ter 
njeno zdravje okvarjeno v znatni meri.  

 

Predlagani tretji odstavek tako kot že veljavni drugi odstavek 9. člena določa, da značilne 
poškodbe za posamezne kategorije primerov iz prejšnjega odstavka določi minister, 
pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, pri čemer bo najnižja 
stopnja tudi v skladu z dosedanjo prakso komisije označena z besedo lažji in več kot lahki 
primeri. 

 

K 6. členu  

S predlaganimi spremembami 10. člena bodo v prvem odstavku določene pravne podlage 
za priznanje nepremoženjske škode zaradi duševnih bolečin, ki so osnova za uveljavljanje 
pravične denarne odškodnine. Na podlagi prvega odstavka tega člena bo lahko 
(neposredna) žrtev kaznivega dejanja zahtevala odškodnino za dušene bolečine zaradi 
zmanjšanja življenjske aktivnosti, okrnitve svobode, skaženosti, okrnitve osebnostnih pravic 
in kršitve dostojanstva (osebnosti), skupno pa se ji bo lahko odškodnina za duševne 
bolečine priznala največ do višine 10.000 evrov (drugi odstavek).  

Predlagani tretji odstavek določa podlago za priznanje odškodnine svojcem zaradi smrti 
bližnjega, če jih je le-ta preživljal ali pa so imeli po zakonu pravico zahtevati od njega 
preživljanje, in sicer vsem svojcem ene osebe skupno do največ 10.000 evrov. 

 

K 7. členu  

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-
UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/2007 in 76/2008) v 2. do 6. točki prvega odstavka 23. člena 
določa, v katerih primerih se zavarovanim osebam posamezne zdravstvene storitve (to 
pomeni zdravstvene storitve, zdravila ali medicinski pripomočki) iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja krijejo v določenem deležu. Preostali del plačila mora zato 
zavarovanec kriti sam ali v obliki dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Predlagana 
dopolnitev 12. člena ZOZKD zagotavlja, da komisija upravičencu do odškodnine prizna 
razliko v ceni zdravstvenih storitev, ki je njegovo obvezno zdravstveno zavarovanje ne 
pokriva. 

 

K 8. členu  

V skladu s predlaganim spremenjenim 14. členom ZOZKD bo drugače urejeno priznanje 
škode za uničene stvari, saj se upravičencu v skladu s predlogom povrne celotna škoda, 
nastala na ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih ter drugih pripomočkih 
invalidov, če upravičenec do njih ni upravičen po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo 



zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Predlagana ureditev namreč pride v 
poštev v tistih primerih, ko je poškodovan in uničen pripomoček, ki ga (delno) sicer krije 
obvezno zdravstveno zavarovanje (kot je zapisano v obrazložitvi k prejšnjemu členu), 
vendar je ta pripomoček zaradi nasilnega dejanja uničen ali poškodovan pred iztekom 
trajnostne dobe pripomočka (trajnostno dobo pripomočka določajo Pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. 30/03 - uradno prečiščeno besedilo, 35/03, 
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07, 33/08, 7/09 in 88/09; v nadaljevanju Pravila 
obveznega zdravstvenega zavarovanja). Tako bo oseba, ki so ji pripomoček s kaznivim 
dejanjem poškodovali ali uničili po preteku trajnostne dobe, le-tega pridobila na podlagi 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, komisija pa bo eventualno krila le razliko v ceni 
tega pripomočka na podlagi 12. člena ZOZKD.  

 

K 9. členu  

Četrta alinea prvega odstavka 25. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja 
določa, da med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne sodijo storitve 
ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih zavarovana oseba uveljavlja zaradi zahtev ali 
predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, v 
kazenskem postopku, izdaja potrdil za voznike motornih vozil, ukrepi v zvezi z varstvom pri 
delu itd.). Ker povrnitev tovrstnih stroškov v veljavnem ZOZKD ni urejena, vlagatelji zahtev 
za priznanje odškodnine po ZOZKD pa te stroške uveljavljajo, je v 15. členu predlagan nov 
tretji odstavek, ki določa, da se prosilcu v primeru utemeljene zahteve vrnejo tisti stroški, ki 
jih je imel v zvezi z zdravstvenimi storitvami, ki so potrebne za uveljavljanje odškodnine po 
tem zakonu. 

 

K 10. členu  

Predlagana sprememba prvega stavka drugega odstavka 25. člena je potrebna zaradi 
spremembe materialnih pogojev, saj mora oseba, ki namerava uveljavljati odškodnino po 
tem zakonu, pridobiti potrdilo, da je bilo dejanje zaznano ali naznanjeno in obravnavano kot 
kaznivo dejanje. 

 

 K 11., 12. in 13. členu  

Predlagane dopolnitve 28., 29. in 30. člena ZOZKD so posledica sprememb materialnih 
pogojev za priznanje odškodnine po tem zakonu (6. člen ZOZKD). Upravičenec bo namreč v 
skladu s predlaganimi spremembami odškodnino lahko uveljavljal, če bo dokazal, da storilec 
kaznivega dejanja sodbe v zvezi z odškodnino ne more izpolniti. V primeru, da bo prosilec 
uveljavljal odškodnino na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona, bo v ta namen 
izpolnil poseben obrazec, na katerem bodo navedeni osebni podatki prosilca in vrsta 
odškodnine, ki jo zahteva. V skladu z novim drugim odstavkom 30. člena ZOZKD, bosta 
zahtevi poleg listin iz prvega odstavka 30. člena ZOZKD priloženi še izvod sodbe in sklepa o 
izvršbi, iz katerega bo izhajalo, kdaj se je izvršba zaključila. Uveljavljanje odškodnine po 1., 



2., 3. in 4. točki novega drugega odstavka 7. člena tega člena ni spremenjeno. 

Dopolnitev prvega odstavka 30. člena ZOZKD natančneje določa, da je vlogi poleg potrdila 
policije o zaznavi oziroma naznanitvi dejanja kot kaznivega dejanja priložiti še ovadbo ali 
poročilo o dopolnitvi ovadbe z navedbo pravne opredelitve dejanja, storilcev in podlag za 
utemeljenost suma. S tem se prepreči zlorabo zakona, saj je logično, da bo zaznavi oziroma 
naznanitvi kaznivega dejanja sledila ovadba ali poročilo o dopolnitvi ovadbe, če obstaja 
utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Na tej podlagi bo utemeljenost suma 
lahko presojala tudi komisija. 

Dopolnitev 29. člena z novim tretjim odstavkom pa se nanaša na rok, v katerem je treba 
vložiti zahtevo za uveljavljanje odškodnine, če je upravičenec zoper storilca v kazenskem 
postopku uveljavljal premoženjsko pravni zahtevek ali vložil odškodninsko tožbo, izkaže pa 
se, da izvršba ni bila uspešna oziroma ni mogoča. Če izvršba ni bila uspešna, bo treba v 
skladu s predlagano spremembo vlogo za dodelitev odškodnine vložiti v treh mesecih po 
neuspešno zaključenem postopku izvršbe.  

 

K 14. členu  

Dopolnitev 31. člena pomeni odstop od pravil upravnega postopka glede sprejemanja vlog, 
saj vlagatelj lahko vlogo za dodelitev odškodnine vloži le na vnaprej pripravljenem obrazcu 
(drugi odstavek 27. člena ZOZKD) in ne morebiti ustno na zapisnik na Ministrstvu za 
pravosodje. Z navedbo, da taka zahteva šteje za nepopolno, se zagotavlja ustrezno 
ravnanje v nadaljnjem postopku.   

 

K 15. členu  

Dopolnitev 32. člena ZOZKD je potrebna zaradi dodeljevanja odškodnin otrokom. Komisija 
bo po priznanju odškodnine odločila, ali se bo del odločbe posredoval tudi Centru za 
socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki bo poskrbel, da se bo odškodnina uporabila v korist 
otroka. Ob tem je treba opozoriti, da komisija na CSD ne bo posredovala tistih odločb, s 
katerimi bo dodeljena manjša odškodnina, posredovala pa bo vse tiste odločbe, ki bodo 
izdane v zvezi s kaznivim dejanjem nasilja v družini, saj se bo na ta način zagotovilo, da z 
odškodnino ne bo mogel razpolagati storilec tega kaznivega dejanja, ter odločbe, s katerimi 
bo dodeljen visok znesek odškodnine. Na podlagi posredovanih informacij bo CSD le-te 
uporabil za uvedbo drugih ukrepov v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

K 16. členu  

S predlaganimi spremembami 33. člena bo natančno določeno, da morajo upravljavci zbirk 
osebnih podatkov, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih 
pooblastil, ki razpolagajo s podatki o okoliščinah in dejstvih, pomembnimi za odločitev, 
komisiji na njeno pisno zahtevo te podatke brezplačno posredovati.  



Podatke o okoliščinah in dejstvih, ki so pomembni za odločitev, pa lahko na pisno zaprosilo 
komisije prostovoljno posredujejo tudi posamezniki, ki z njimi razpolagajo.  

 

K 17. členu  

Predlagana sprememba 36. člena ZOZKD odpravlja sklicevanje na točno določeno določbo 
Zakona o kazenskem postopku in se sklicuje na sam institut odloženega pregona. Hkrati je 
odpravljeno tudi sklicevanje Uradne liste v katerih je bil objavljen Zakon o kazenskem 
postopku, saj navajanje le-teh pomeni, da bi ob vsaki spremembi tega zakona v zvezi z 
odloženim pregonom morali dopolnjevati tudi ZOZKD. 

 

K 18. členu  

Prehodna določba v prvem odstavku določa obveznost ministra za zdravje, da v soglasju z 
ministrom za pravosodje uskladi podzakonski akt, ki določa značilne poškodbe za 
posamezne kategorije primerov iz 9. člena ZOZKD, obveznost ministra za pravosodje, da v 
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, uskladi podzakonski akt, ki določa 
vsebino potrdila o zaznavi oziroma naznanitvi kaznivega dejanja iz 25. člena ZOZKD ter 
obveznost ministra za pravosodje, da uskladi podzakonski akt, ki določa obrazec zahteve za 
uveljavljanje odškodnine iz 27. člena ZOZKD. 

V skladu s predlaganim drugim odstavkom se bodo postopki, začeti pred začetkom uporabe 
tega zakona, končali po predpisih, ki so veljali do začetka njegove uporabe. 

 

K 19. členu  

Člen določa, da sprememba zakona začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.1.2011, kar glede na pričakovani čas 
sprejema omogoča pravočasno pripravo za njegovo izvajanje.  

 
 
 
 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 
 

Pomen izrazov 
 

2. člen 
 
Izrazi, ki se uporabljajo v tem zakonu, imajo naslednji pomen:  
– žrtev je oseba, ki je zaradi nasilnega naklepnega dejanja utrpela škodo, priznano po tem 
zakonu;  



– svojci so osebe, ki jih je umrli preživljal, in osebe, ki so imele po zakonu pravico zahtevati 
od njega preživljanje;  
– nasilno naklepno dejanje je dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja, ki se po Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99 in 40/04) lahko stori naklepno, z 
uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti in za katero se sme izreči zapor nad eno leto;  
– čezmejni primeri so domači in tuji čezmejni primeri;  
– domači čezmejni primer je primer, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju 
Republike Slovenije in je za odločanje o pravici do odškodnine po tem zakonu pristojna 
komisija iz 20. člena tega zakona, zahtevo pa vloži oseba pri pristojnem organu v drugi 
državi članici Evropske unije;  
– tuji čezmejni primer je primer, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici 
Evropske unije in je za odločanje o pravici do odškodnine pristojen organ te države, zahtevo 
pa vloži oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;  
– prosilec oziroma prosilka (v nadaljnjem besedilu: prosilec) je posameznik, ki vloži zahtevo 
za odškodnino po tem zakonu. 
 
 

Materialni pogoji 
 

6. člen 
 
1) Materialni pogoji za priznanje odškodnine po tem zakonu so:  
– da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno dejanje (v nadaljnjem besedilu: dejanje),  
– da je bilo dejanje storjeno na ozemlju Republike Slovenije, na slovenski ladji ali 
slovenskem zračnem plovilu ne glede na to, kje se nahaja ob storitvi dejanja,  
– da je bilo dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno kot kaznivo dejanje,  
– da na strani prosilca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04 – avtentična razlaga) ni mogoče zahtevati povrnitve 
škode,  
– da je zaradi dejanja prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,  
– da je bila prosilcu z dejanjem storjena škoda, priznana s tem zakonom.  
2) Če je bila posledica dejanja iz prejšnjega odstavka smrt osebe, lahko pravice po tem 
zakonu uveljavljajo svojci, če zakon ne določa drugače. 
 

Vpliv kazenskega postopka 
 

7. člen 
 
1) Upravičenec ima pravico do odškodnine ne glede na to, ali je storilec dejanja znan, in ne 
glede na to, ali je bil kazenski postopek uveden.  
2) Če je proti storilcu dejanja uveden kazenski postopek, je upravičenec dolžan uveljavljati 
premoženjskopravni zahtevek v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, in o tem 
obvestiti komisijo iz 20. člena tega zakona. 
 
 
 
 

Odškodnina za telesne bolečine ali okvaro zdravja 
 

9. člen 
 
1) Za telesne bolečine se glede na okoliščine primera, stopnjo bolečine zaradi poškodbe ali 
okvare zdravja, trajanje bolečin in v skladu z načelom pravične denarne odškodnine določi 
odškodnina po naslednji shemi: 
 
– lahki primeri od 50 do 500 evrov, 
– srednje hudi primeri od 100 do 1.000 evrov, 
– hudi primeri od 250 do 2.500 evrov, 
– zelo hudi primeri od 500 do 5.000 evrov, 



– izjemno hudi primeri od1.000 do 10.000 evrov. 
 
2) Značilne poškodbe za posamezne kategorije primerov iz prejšnjega odstavka določi 
minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. 

Odškodnina za duševne bolečine 
 

10. člen 
 
Za duševne bolečine se glede na okoliščine primera, stopnjo in trajanje bolečin v skladu z 
določbami Obligacijskega zakonika prizna odškodnina največ do 10.000 evrov. 

 
Stroški v zvezi z zdravljenjem 

 
12. člen 

 
1) Nadomestilo stroškov v zvezi z zdravljenjem se prizna v višini stroškov zdravstvenih 
storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki glede na vrsto poškodbe oziroma 
okvare zdravja pripada zavarovani osebi po predpisih Republike Slovenije o zdravstvenem 
varstvu in zavarovanju.  
2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se prizna samo, če oseba ni upravičena do kritja 
stroškov na podlagi zdravstvenega zavarovanja. 

 
Škoda za uničene stvari 

 
14. člen 

 
1) Škoda za uničene stvari je navadna škoda za oblačila in predmete za osebno rabo, ki jih 
je imela oseba pri sebi ob storitvi dejanja in so bili zaradi dejanja poškodovani ali uničeni.  
2) Škoda iz prejšnjega odstavka se prizna v znesku največ 500 evrov.  
3) Ne glede na prejšnji odstavek se povrne celotna škoda, nastala na ortopedskih in drugih 
pripomočkih invalidov, ki so do njih upravičeni po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 
 

Stroški zaradi uveljavljanja odškodnine 
 

15. člen 
 
1) Za vloge, dejanja in odločbe v postopkih za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu se 
ne plačujejo takse.  
2) Stroški za prevajanje in stroški za izvedence bremenijo proračun Republike Slovenije. 
 

Naloge policije 
 

25. člen 
 
1) Policija daje informacije o možnostih in pogojih za uveljavljanje pravic po tem zakonu 
osebam, ki jih nameravajo uveljavljati.  
2) Na zahtevo osebe iz prejšnjega odstavka izda policija potrdilo o tem, da je bilo dejanje 
naznanjeno ali zaznano kot kaznivo dejanje. Vsebino potrdila določi minister, pristojen za 
pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. 
 

Vsebina zahteve 
 

28. člen 
 
1) Zahteva mora vsebovati:  
– osebne podatke prosilca (osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO oziroma za osebo, ki 
ni državljan Republike Slovenije, njen identifikacijski znak po predpisih njene države, 
državljanstvo, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, delovno mesto in naslov 



zaposlitve),  
– opis dejanja,  
– opis posledic dejanja,  
– navedbo vrste odškodnine, ki jo zahteva.  
2) Zahteva mora biti vložena v slovenskem jeziku, če zakon ne določa drugače. 
 

Rok za vložitev zahteve 
 

29. člen 
 
1) Zahteva mora biti vložena najpozneje v šestih mesecih od dneva storitve dejanja, za 
katero se uveljavlja odškodnina.  
2) Če upravičenec zaradi telesnih poškodb ni sposoben vložiti zahteve v roku iz prejšnjega 
odstavka, mora zahtevo vložiti najpozneje v treh mesecih od dneva, ko so prenehali 
obstajati razlogi, zaradi katerih ni mogel vložiti zahteve, najpozneje pa v petih letih od dneva 
storitve dejanja. 
 

Listine, ki morajo biti priložene 
 

30. člen 
 
1) Zahtevi morajo biti priložene naslednje listine:  
– dokazilo o državljanstvu,  
– potrdilo policije o zaznavi oziroma naznanitvi dejanja kot kaznivega dejanja,  
– ustrezna zdravniška potrdila oziroma listine, ki izkazujejo, da je upravičenec utrpel telesno 
poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,  
– izjava upravičenca o uveljavljanju posameznih vrst škode, priznane s tem zakonom, iz 
drugih pravnih naslovov,  
– druge listine, ki dokazujejo obstoj pogojev po tem zakonu in upravičenec z njimi 
razpolaga.  
2) Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti v izvirniku ali overjenem prepisu.  
3) Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen overjen prevod. 
 

Predhodni preizkus 
 

31. člen 
 
1) Zahtevo, ki ni pravočasna, in zahtevo, ki je nepopolna ali nerazumljiva, pa prosilec 
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, zavrže predsednik komisije.  
2) Rok za odpravo pomanjkljivosti v nepopolni ali nerazumljivi zahtevi, ki ga določi 
predsednik komisije, ne sme biti krajši od 30 dni. 
 
 

Odločanje o zahtevi 
 

32. člen 
 
1) Komisija o zahtevi veljavno odloča na seji, če so navzoči predsednik ali njegov namestnik 
in vsi člani ali njihovi namestniki. Komisija odloča z večino glasov.  
2) O priznanju odškodnine odloči komisija z odločbo. Odločbo mora izdati v 90 dneh od 
dneva prejema popolne zahteve.  
3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.  
4) Pravnomočna odločba o priznanju odškodnine se pošlje Državnemu pravobranilstvu 
Republike Slovenije. 
 

 
Posredovanje podatkov 

 
33. člen 



 
Državni in drugi organi ter organizacije in posamezniki, ki razpolagajo s podatki o 
okoliščinah in dejstvih, pomembnih za odločitev, morajo komisiji na njeno pisno zahtevo te 
podatke brezplačno posredovati. 
 

36. člen 
 
1) Sredstva za izplačilo odškodnin po tem zakonu in sredstva za delo komisije iz 20. člena 
tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v okviru finančnega načrta 
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije.  
2) Način vplačil sredstev v proračun, pridobljenih iz naslova prehoda terjatev, povrnitve 
neupravičeno pridobljenih sredstev na podlagi tega zakona in sredstev, pridobljenih na 
podlagi odloženega pregona po 2. točki prvega odstavka 162. člena Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 110/02 – ZDT-
B, 56/03 in 43/04), predpiše minister, pristojen za finance. 
 
 
 

V. PRILOGE 
 

− Statistika izvajanja ZOZKD od 1.1.2006 do 21.12.2009. 
− Osnutek obrazca potrdila o zaznavi oziroma naznanitvi kaznivega dejanja, ki bo 

predmet urejanja Pravilnika o obrazca potrdila o zaznavi oziroma naznanitvi 
kaznivega dejanja 

− Osnutek obrazca zahteve za uveljavljanje odškodnine, ki bo predmet urejanja 
Pravilnika o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine. 

 
 

 



(odtis vzglavne štampiljke policijske enote) 

 
OSNUTEK OBRAZCA 

 
 
 

POTRDILO 
O ZAZNAVI OZIROMA NAZNANITVI KAZNIVEGA DEJANJA 

 
 
Na podlagi 25. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 101/05 in xx/10 in na zahtevo__________________________________________ 
________________________________(ime in priimek), roj.____________ (datum in kraj rojstva), 
_________________________________(EMŠO ali številka osebne/potne listine osebe, �e ni državljan 

Republike Slovenije),_________________________(državljanstvo), ______________________ 
__________________________________________________________________________ 
(naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča), 
_____________________________________________________ (zaposlitev in delovno mesto), 
 
 

izdajamo potrdilo, 
 

 
da je bilo dne _____________ zaznano oziroma naznanjeno kaznivo dejanje po ____________ 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 - popr. in 39/09), kot izhaja iz priloge k 
temu potrdilu. Dejanje obravnava _______________________ (enota policije) in je evidentirano v 
policijski evidenci kaznivih dejanj pod št. _____________________ (št. kaznivega dejanja). 
 
 
________________________ 
 
(kraj in datum) 

 
 

M. P. POLICIST 
Priloga: 
- kazenska ovadba / poro čilo o dopolnitvi ovadbe 
 
 
 
VROČENO: 
1 izvod prosilcu potrdila 
1 izvod zbirki dokumentarnega gradiva 
Priloga 



OSNUTEK OBRAZCA 
 

Priloga 1 
Obr. ZOZKD 1 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
 
 
 

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE 
 
 
 
 

I. Podatki o prosilcu 
_________________________________________ 
status prosilca (žrtev, svojec,druga oseba) 
_________________________________________ 
ime in priimek 
_________________________________________ 
datum in kraj rojstva 
_________________________________________ 
EMŠO oz. drug identifikacijski znak (za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije) 
_________________________________________ 
državljanstvo 
_________________________________________ 
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča 
_________________________________________ 
naslov zaposlitve in delovno mesto 
 
 
 
II. Podatki o žrtvi 
_________________________________________ 
ime in priimek 
_________________________________________ 
datum in kraj rojstva 
________________________________________ 
datum in kraj smrti 
Priloge 

 
 
III. Podatki o zadevi 
a) opis dejanja 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
b) opis posledic dejanja 
___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
III. Navedba vrste odškodnine 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Priloge: 
 

- dokazilo o državljanstvu 
 

Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do odškodnine 
žrtvam kaznivih dejanj vaš podatek o državljanstvu (če ste državljan Republike Slovenije) 
pridobilo od upravljavca centralne evidence o državljanstvu, razen če s posebno izjavo, 
priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno prepovedujete. V tem 
primeru morate dokazilo o državljanstvu v originalu ali overjeni fotokopiji sami priložiti k zahtevi. 
 

- potrdilo policije o zaznavi oziroma naznanitvi dejanja kot kaznivega dejanja (ni potrebno, 
če uveljavljate odškodnino na podlagi drugega odstavka 7.a člena Zakona o odškodnini 
žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in xx/10). 

 
Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do odškodnine 
žrtvam kaznivih dejanj potrdilo o tem, da je bilo dejanje naznanjeno ali zaznano kot kaznivo 
dejanje pridobilo od policije, razen če s posebno izjavo, priloženo k zahtevi, pridobivanje teh 
podatkov iz uradnih evidenc izrecno prepovedujete. V tem primeru morate potrdilo policije o 
zaznavi ali naznanitvi kaznivega dejanja v originalu ali overjeni fotokopiji sami priložiti k zahtevi. 
V primeru, da odškodnino uveljavljate na podlagi drugega odstavka 7.a člena Zakona o 
odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in xx/10), Ministrstvo tega podatka 
ne bo pridobilo. 
 
- zdravniška potrdila oziroma listine, ki izkazujejo utrpljene telesne poškodbe, okvaro zdravja ali 
duševne bolečine (ni potrebno, če uveljavljate odškodnino na podlagi drugega odstavka 7.a 
člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in xx/10). 
 
- dokazila o prijavi škode na ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih ali drugih 
pripomočkih invalidov, če prosilec na podlagi 14. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih 
dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in xx/10) uveljavlja škodo nastalo na teh stvareh. 
 

- druge listine, s katerimi prosilec razpolaga (glede na uveljavljanje posamezne vrste 
priznane škode na podlagi 8. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni 
list RS, št. 101/05 in xx/10)). 

 
 



Če uveljavljate odškodnino na podlagi drugega odstav ka 7.a člena Zakona o odškodnini 
žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in xx/10): 
 

- izvod sodbe 
  
- izvod sklepa o izvršbi 



 
 
_________________________                                             ____________________ 
datum vložitve zahteve                                                                             podpis prosilca 
 
 
Podpisani: ___________________________________________________ 

ime in priimek prosilca 
 
 
 

I Z J A V L J A M, 
 

da pravice priznane z Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 
in xx/10) nisem uveljavljal/-a iz drugih pravnih naslovov, in da nisem bil/-a upravičen/-a 
uveljavljati pravic iz drugega pravnega naslova. 
 
 
 
 
 
V/Na ……………….. , dne ….......                                         …………………………….. 
                                                                                                                          lastnoročni podpis 
 
 



 


