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CIVILNA INICIATIVA 

AKTIVNI DRŽAVLJANI SAMOSTOJNE SLOVENIJE 

( Odgovorne osebe Vojko Golob, Zoran Šarič ) 

p.p. pošta Hoče Slivnica 

 

 

Dne: 12.12.2022 

 

 

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

Trg osvobodilne fronte 13 

1000 Ljubljana 

 

V VEDNOST: 

- Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska c. 56, 1000 Ljubljana 

- Državni zbor, komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Šubičeva 4, 1000 

Ljubljana 

- Policijska uprava Ljubljana, Sektor kriminalistične policije, Prešernova cesta 18, 1000 

Ljubljana 
 
 
 

ZADEVA: ROBERT GOLOB, PREDSEDNIK VLADE R SLOVENIJE, ZAZNAVA  

                   UTEMELJENEGA SUMA STORITVE KAZNIVIH DEJANJE ZLORABE  

                   URADNEGA POLOŽAJA ALI URADNIH PRAVIC IN DAJANJE  

                   PODKUPNINE – PODAJA KAZENSKE OVADBE 

ZVEZA: Poročila ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in Generalnega  

                direktorja policije Boštjana Lindava, z dne 6.12.2022 in izjava ministrice  

                Tatjane Bobnar na RTV SLO, dne 8.12.2022 

 
 

Civilna iniciativa Aktivni državljani samostojne Slovenije na podlagi 146/I in 147/I člena 

Zakona o kazenskem postopku podajamo: 

 

 

K A Z E N S K O    O V A D B O 

 

 
Zoper Roberta Goloba, roj. 23.1.1967 v Šempetru pri gorici, stalno bivališče nam ni znano, 

predsednika vlade republike Slovenije, saj ga utemeljeno sumimo storitve kaznivih dejanj:  

 

1.Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po členu 257/I-II KZ-1 RS, v zvezi s 

členom 37/I-II KZ-1 RS ( napeljevanje ), saj je kot uradna oseba in javni funkcionar zato, 

da bi sebi ali komu drugemu pridobil nepremoženjsko korist in da bi komu prizadejal škodo, 

izrabil svoj položaj in prestopil meje uradnih pravic, saj je od ministrice za notranje zadeve 

Tatjane Bobnar pogojeval povrnitev njegovega zaupanja do nje s tem, da bi odpustila iz 

policije določeno osebo, zoper katero pa niso obstajale nikakršne ugotovitve, da bi delala 

nezakonito in je to ponudbo absolutno zavrnila. Hkrati vršilcu dolžnosti generalnega 

direktorja policije Boštjanu Lindavu ni potrdil stalnega mandata in je izrazil stališče, da bo 

polni mandat prejel le, v kolikor bo na podlagi meril in pričakovanj politične stranke in 
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predsednika vlade policijo »očistil« določenih ljudi. Na sestanku 31.5.2022 je predsednik 

vlade Robert golob od ministrice Tatjane Bobnar in takrat še kandidata za v.d. generalnega 

direktorja policije Boštjana Lindava pogojeval čimprejšnjo vrnitev Darka Muženiča na mesto 

direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, kljub temu, da je zoper njega potekal postopek 

na Evropskim javnem tožilstvu in zahteval, da organi policije navedeno tožilstvo pozovejo k 

čimprejšnjem zaključku tega postopka, kar bi bilo sporno, saj policija nima pristojnosti za 

takšen poziv. Robert Golob se je na tem sestanku intenzivno zavzemal tudi za odstavitev 

direktorja policijske uprave » tam doli na njegovem koncu.« 

 

2.Dajanje podkupnine po členu 262/I-II KZ-1 RS, saj je Robert Golob kot predsednik 

vlade uradni osebi ali javnemu funkcionarju ministrici Tatjani Bobnar in v.d. Generalnega 

direktorja policije Boštjanu Lindavu  obljubil, ponudil korist zanju, torej povrnitev zaupanja 

Tatjani Bobnar in prejetje stalnega mandata Generalnega direktorja policije, da bi v mejah 

svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila 

dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, da bi kako drugače zlorabila svoj položaj ali 

posredovala pri takem podkupovanju, torej odstranila določeni politični struji politično 

moteče osebe iz policije in omogočila čimprejšnjo vrnitev Darka Muženiča na mesto 

direktorja NPU, čeprav je bil z njune strani opozorjen na spornost in nepristojnost takšnega 

početja.  

Vse navedbe jasno utemeljujejo naklepno storitev očitanih mu kaznivih dejanj Zlorabe 

uradnega položaja in dajanja podkupnine, kar bo podrobno opisano v obrazložitvi.  

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V : 

 

 
Slovenski mediji so 7.12.2022 obvestili javnost, da je ministrica za notranje zadeve Tatjana 

Bobnar po razgovoru s predsednikom vlade, ki sta ga imela 5.12.2022, le tega s poročilom, 

sestavljenim dne 6.12.2022 obvestila, da bo v naslednjih dneh, po prihodu iz službene poti, 

zaradi vsebinskih razhajanj med njima, podala odstop iz mesta ministrice za notranje zadeve. 

Dne 9.12.2022 je odstop dejansko podala, Predsednik vlade Robert Golob pa ga je sprejel.  

Poročilo iz dne 6.12.2022, ki ga je ministrica Tatjana Bobnar posredovala predsedniku vlade, 

so mediji javno objavili takoj v naslednjih dneh. Ob tem je istega dne 6.12.2022, po zaprosilu 

predsednika vlade Roberta Goloba, svoje problemsko poročilo sestavil tudi vršilec dolžnosti 

generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, katerega pa je po protokolu, ki ga zahtevajo 

pravila policije, posredoval ministrici Tatjani Bobnar, le ta pa predsedniku vlade. Ministrica 

Tatjana Bobnar je dne 9.12.2022 za medije in javnost podala izjavo na tiskovni konferenci 

RTV SLO.  

Po pregledu in preučitvi navedenih dokumentov in izjave za javnost ministrice Bobnarjeve, 

smo člani Civilne iniciative Aktivnih državljanov samostojne Slovenije ugotovili, oziroma 

zaznali znake storitve večih nezakonitosti, katerih utemeljeno sumimo predsednika vlade 

Roberta Goloba in vsebujejo vse elemente zgoraj navedenih kaznivih dejanj iz kazenskega 

zakonika-1 Republike Slovenije.  

 

V oči eksplicitno bode izjava ministrice Tatjane Bobnar na tiskovni konferenci, ki jo je podala 

dne 9.12.2022 in je objavljena na RTV SLO in njihovem spletnem portalu. Citiramo del 

govora, ki vsebuje vse znake kaznivega dejanja: 

»Možnost povrnitve zaupanja pri predsedniku vlade, torej z moje strani, da bi si 

ponovno pridobila zaupanje z njegove strani, mi je ponudil, da iz službe, torej da se iz 

policije odpusti določeno osebo, ki nima nobene veze, ne s protesti, ne s kakršnimkoli 
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mandatom, pridobljenim v preteklih dveh letih in ne, ker bi obstajali kakšnikoli razlogi, 

da je delal nezakonito, po mojem mnenju, očitno zato, ker se je zameril nekomu iz 

krogov predsednika vlade,  in to sem seveda absolutno zavrnila.« 

 

 
 

PRILOGA 1: Posnetek zaslona spletne strani RTV SLO, iz tiskovne konference, dne 9.12.2022, spletni naslov 

dostopa do vsebine:https://www.rtvslo.si/slovenija/notranja-ministrica-tatjana-bobnar-podpisala-odstopno-

izjavo-in-jo-poslala-premierju-golobu/650489 
 

 

Besede, ki jih je pred televizijskimi kamerami in neposredno pred najširšo slovensko 

javnostjo izrekla Tatjana Bobnar, so besede ministrice za notranje zadeve Republike 

Slovenije, torej najvišje, takrat še aktivne predstavnice vladne veje oblasti, ki med ostalim 

pokriva tudi celotno delovanje slovenske policije. V resničnost teh besed prav iz teh razlogov 

ne gre dvomiti in so neposreden dokaz političnega pritiska najvišjega predstavnika politike v 

državi na njegovo ministrico. Analiza njenih besed pa razkriva še več, kot samo politični 

pritisk nanjo in na delovanje slovenske policije. S pogojevanjem predsednika vlade Roberta 

Goloba, da si bo ministrica Bobnarjeva ponovno pridobila njegovo zaupanje le, če bo iz vrst 

policije odpustila osebo, ki se je po njenem mnenju očitno zamerila nekomu iz krogov 

predsednika vlade in ne iz kakršnihkoli krivdnih razlogov, je dokazano, da je predsednik 

vlade  kot uradna oseba in javni funkcionar zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil 

nepremoženjsko korist (»po mojem mnenju, očitno zato, ker se je zameril nekomu iz 

krogov predsednika vlade«) in da bi komu prizadejal škodo (»da bi si ponovno pridobila 

zaupanje z njegove strani, mi je ponudil, da iz službe, torej da se iz policije odpusti 

določeno osebo«), izrabil svoj položaj in prestopil meje uradnih pravic predsednika vlade in 

javnega funkcionarja. Predsednik vlade je izrazil neposreden naklep pri storitvi kaznivega 

dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.  

 

Ob tem je ministrici Tatjani Bobnar naklepno ponudil zanjo korist, torej povrnitev zaupanja in 

hkrati s tem ohranitev položaja ministrice za notranje zadeve, da bi v mejah svojih uradnih 

pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da bi kako drugače zlorabila 

svoj položaj in posredovala pri takem podkupovanju, torej odstranila določeni politični struji 

politično moteče osebe iz policije. Podane navedbe nesporno dokazujejo storitev kaznivega 

dejanja Dajanja podkupnine.  
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Dne 6.12.2022 je ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar po naročilu predsednika vlade 

iz njunega sestanka, dne 5.12.2022, sestavila poročilo o političnih pritiskih, oziroma po njenih 

navedbah, razlago, katero tukaj v celoti prilagamo kot dokazilo.  
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PRILOGA 2: Poročilo ministrice za notranje zadeve Tatjana Bobnar predsedniku vlade, dne 6.12.2022 

 

 

Iz poročila nesporno izhaja, da je ministrica Tatjana Bobnar na predsednika vlade Roberta 

Goloba usmerila očitek političnega pritiska v segmentu dogovora o prejetju polnega mandata 

dosedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, kar je 

razvidno iz naslednje priloge poročila ministrice bobnarjeve: 

 

 

PRILOGA 3: izrez iz poročila 1 

Razvidno je, da je zavrnitev imenovanja Boštjana Lindava za polni mandat s strani 

predsednika vlade, za ministrico Tatjano Bobnar brez primere v zgodovini policije in 

predstavlja oviro za učinkovit razvoj sistema. Predsednika vlade svoje stališče, izrečeno na 
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pogovoru z ministrico dne 10.11.2022, zakaj Lindav ne bo imenovan za polni mandat in se 

mu samo podaljša status vršilca dolžnosti, kot nekakšna dodatna poskusna doba, kljub oceni 

uradniškega sveta, da izpolnjuje vse pogoje, PV Robert Golob utemeljuje s tem, da ministrica 

Bobnar in VD GDP Lindav nista uresničila pričakovanj o čiščenju policije, kar ministrica 

Bobnar ocenjuje kot politični pritisk na Boštjana Lindava, da bo prejel polni mandat le, če bo 

na podlagi političnih meril in pričakovanj politične stranke in predsednika vlade »očistil« 

policijo določenih ljudi.  

 

Kot že rečeno, pričujoče navedbe izhajajo iz uradnega poročila ministrice za notranje zadeve 

Tatjane Bobnar in v njih nikakor ni mogoče dvomiti, saj bi v nasprotnem z morebitnim 

laganjem in zavajanjem naredila sebi in celotni politiki neprecenljivo škodo.  

Še več, v nadaljnjem navajanju v poročilu izpostavlja, da se mora politika končati pred vrati 

Generalnega direktorja policije in da želi sodelovati z ekipo, ki jo izbere sama na podlagi 

poznavanja njenih strokovnih kompetenc in v katero zaupa. Po njeni oceni pa odrekanje te 

možnosti in politično imenovanje drugih izbir, predstavlja obliko političnega pritiska. 

Predsedniku vlade odločno pojasnjuje, da so politični pritiski tudi pogojevanje kadrovskih 

menjav, nasprotovanje napredovanja ali odpustitve.  

 

PRILOGA 4: izrez iz poročila 2 

 

PRILOGA 5: izrez iz poročila 3 
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Depolitizacijo in demokratizacijo policije mora izpeljati policija sama, gre pa za postopek, 

počasen in predvsem strokoven proces. Generalni direktor policije s polnim mandatom je 

ključno jamstvo za demokratizacijo  in depolitizacijo policije.  

 

 

PRILOGA 6: izrez iz poročila 4 

 

PRILOGA 7: izrez iz poročila 5 

Na koncu poročila izpostavi, da se s predsednikom vlade precej razhajata v pogledih na 

politične pritiske, kot tudi na depolitizacijo policije.  

 

Vse navedeno iz poročila ministrice Tatjane Bobnar jasno izkazuje neposreden naklep pri 

delovanju predsednika vlade Roberta Goloba, z namenom, da sebi ali komu drugemu pridobi 

nepremoženjsko korist in komu prizadejal škodo s pogojevanjem, da bo vršilcu dolžnosti 

generalnega direktorja policije Boštjanu Lindavu potrjen stalni mandat GDP, le če bosta z 

ministrico počistila policijske vrste njemu in njegovi politični opciji moteče osebe. Tukaj ne 

gre le za politične pritiske, temveč navedbe izkazujejo in vsebujejo vse elemente kaznivega 

dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, saj je s svojim početjem izrazito 

izrabil svoj položaj in prestopil meje uradnih pravic predsednika vlade in javnega 

funkcionarja.   

Ob tem je ministrici Tatjani Bobnar in VD GDP Boštjanu Lindavu naklepno ponudil zanju 

korist, torej potrditev stalnega mandata generalnega direktorja policije, da bi v mejah svojih 

uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da bi kako drugače 

zlorabila svoj položaj in posredovala pri takem podkupovanju, torej odstranila določeni 

politični struji politično moteče osebe iz policije. Podane navedbe nesporno dokazujejo 

storitev kaznivega dejanja Dajanja podkupnine.  

 

V nadaljevanju kot dokazilo prilagamo še obsežno poročilo VD GDP Boštjana Lindava, 

sestavljeno dne 6.12.2022 in posredovano ministrici Tatjani Bobnar, ta pa naprej predsedniku 

vlade Robertu Golobu.   
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PRILOGE 8: Poročilo VD GDP Boštjana Lindava, z dne 6.12.2022 
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Tudi iz poročila vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava razločno 

razberemo, da je predsednik vlade nanj in na ministrico Bobnarjevo na sestanku dne 

31.5.2022 vršil neposreden politični pritisk in posledično s tem tudi izvršil kaznivo dejanje 

Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.  

 

V poročilu Boštjan Lindav navaja, da je bil kot kandidat za generalnega direktorja policije 

skupaj s kandidatko za ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, povabljen na razgovor k  

aktualnemu predsedniku vlade Robertu Golobu v prostore poslanske skupine Gibanja svoboda 

v Državnem zboru.  

 

Takrat jima je predsednik vlade med ostalim predočil njegovo pričakovanje, da se nekdanjega 

direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča čimprej premesti na staro 

delovno mesto direktorja NPU. Predsedniku vlade sta pojasnila, da to zaenkrat ne bo mogoče, 

saj je Evropsko javno tožilstvo na podlagi prijave zoper Muženiča odprlo preiskavo in bi 

takšno dejanje lahko predstavljalo težavo z vidika etike in integritete in bi v javnosti sprožilo 

vrsto dilem. Predsednik vlade je na to odvrnil, da je potrebno pozvati Evropsko javno 

tožilstvo, naj omenjeno preiskavo čimprej zaključi, nakar mu je bilo pojasnjeno, da policija 

nima pristojnosti za takšen poziv in bi lahko bil zelo sporen. Predsednik vlade Golob je dejal, 

da to razume, vendar je kljub temu vztrajal, da se Darka Muženiča čimprej prestavi na mesto 

direktorja NPU. Iz javnih virov smo ugotovili, da je bil Darko Muženič postavljen na mesto 

vršilca dolžnosti direktorja NPU koncem meseca julija 2022, evropsko javno sodišče pa je 

ovadbo zoper njega  zavrglo novembra 2022.  

Ob tem je PV Golob še dejal, da je potrebno čimprej nekaj narediti s tistim, ki je direktor PU 

»tam dol, na njegovem koncu.«  

 

 

 
 

PRILOGA 9: izrez iz poročila 1 
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PRILOGA 10: izrez iz poročila 2 

 

 

Tudi te navedbe, zapisane v poročilo VD GDP Boštjana Lindava jasno nakazujejo ne samo na 

politični pritisk s strani predsednika vlade Roberta Goloba nanj in ministrico Bobnarjevo, 

temveč vsebujejo vse elemente kaznivega dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih 

pravic, saj je s svojim dejanjem naklepno pogojeval nepremoženjsko korist zase ali koga 

drugega, v konkretnem primeru bivšega direktorja NPU Darka Muženiča, ter povzročiti škodo 

tretji osebi, torej osebam, ki bi jih bilo treba odpustiti zaradi politično motečih dejavnikov. Pri 

tem je izrazito izrabil svoj položaj ter prestopil meje uradnih pravic predsednika vlade in 

javnega funkcionarja. Predsednik vlade je izrazil neposreden naklep pri storitvi kaznivega 

dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.  

 

Boštjan Lindav se je v poročilu odzval na medijske članke o premierjevi nezaupnici notranji 

ministrici, ker ta ne »očisti« policije, kjer je tudi navedeno, da je bilo neimenovanje Boštjana 

Lindava za generalnega direktorja policije posledica tega, da z notranjo ministrico nista 

očistila policije po mandatu Janeza Janše. Odločitve vlade ni komentiral, je pa navedel, da so 

in bodo vse odločitve o kadrovskih premikih v policiji temeljile izključno na strokovnih 

argumentih in ob spoštovanju delovno pravne zakonodaje.  

Sami pa kot politični pritisk smatramo tudi poziv predsednika vlade Boštjanu Lindavu tik 

pred podajo tega poročila, da se želi PV Golob z njim sestati 7.12.2022, kar pa je odklonil, v 
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kolikor na sestanku ne bo prisotna tudi notranja ministrica in je smatral ta poziv kot 

neprimeren z vidika integritete obeh funkcij.  

 

 
PRILOGA 11: izrez iz poročila 3 

 

 

Boštjan Lindav je v precejšnjem delu poročila izpostavil konkretne primere spornega in 

nezakonitega delovanja pri izbiri in določanju oseb varnostne službe predsednika vlade 

Roberta Goloba, ki je v nasprotju s prakso delovanja policije v teh primerih. Še več, Robert 

golob je v svoj najožji krog oseb, ki ga varujejo, povabil osebo, ki ni zaposlena v nobenem 

organu in ni imel nobene formalne vloge v Generalnem sekretariatu vlade. Navedel je tudi 

posredne grožnje s strani vodje SVPV, kot sredstvo pritiska nanj.  

 

 
PRILOGA 12: izrez iz poročila 4 
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Na podlagi zgornjih navedb bomo Civilna iniciativa Aktivni državljani samostojne Slovenije 

aktivno in intenzivno spremljali nadaljnja dogajanja v zvezi z varovanjem predsednika vlade 

in spornih oseb iz njegovega tovrstnega kroga in po zbranih obvestilih in dovolj dokazil, 

podali kazensko ovadbo n pristojno Specializirano državno tožilstvo.  

Predlagamo, da našo kazensko ovadbo temeljito preučite, iz nje potegnete vsa dejstva in v 

nadaljevanju zoper Predsednika vlade Roberta goloba sprožite kazenski postopek, saj je 

neizpodbitno, da je izvršil vsa navedena očitana mu kazniva dejanja. Mi Aktivni državljani 

Republike Slovenije pa bomo s kazensko ovadbo takoj obvestili vse razpoložljive medije v 

državi.  

 

 

                                                                                    CIVILNA INICIATIVA 

                                                          AKTIVNI DRŽAVLJANI SAMOSTOJNE SLOVENIJE 

POSLANO: 

1 x naslov 

1 x KPK 

1 x PU LJ 

1 x Državni zbor - KNOVS 
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Zloraba uradnega položaja ali uradnih 

pravic 

257. člen 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno 

nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi 

meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice 

drugega, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila 

protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic 

ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/257-clen-zloraba-uradnega-polozaja-ali-uradnih-pravic
https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/257-clen-zloraba-uradnega-polozaja-ali-uradnih-pravic
https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/257-clen-zloraba-uradnega-polozaja-ali-uradnih-pravic
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(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj 

položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti. 

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu 

veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom 

od enega do osmih let. 

Dajanje podkupnine 

262. člen 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

(1) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno 

drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 

dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela 

opraviti ali da bi kako drugače zlorabila svoj položaj ali kdor posreduje pri takem 

podkupovanju, se kaznuje za zaporom od enega do šestih let in denarno kaznijo. 

(2) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno 

drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno 

dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi 

sicer ne bi smela opraviti ali da bi kako drugače uporabila svoj položaj, se kaznuje z zaporom 

od šestih mesecev do štirih let in denarno kaznijo. 

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno 

drugo korist na zahtevo uradne osebe ali javnega uslužbenca, pa je dejanje naznanil, preden je 

bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazen odpustiti, če to ne nasprotuje 

pravilom mednarodnega prava.  

Napeljevanje 

37. člen 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

(1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga 

storil sam. 

(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme po 

zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus kaznivega dejanja, 

tudi če ni bilo poskusa storitve dejanja. 

 

https://www.rtvslo.si/slovenija/notranja-ministrica-tatjana-bobnar-podpisala-odstopno-izjavo-

in-jo-poslala-premierju-golobu/650489 
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