
KORUPCIJSKA KAZNIVA DEJANJA PO KAZENSKEM ZAKONIKU (KZ-1) 
  
 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN VOLITVE 
 
 
 

Kršitev proste odločitve volivcev (151. člen) 
 
(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali 
nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje 
za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  
 
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z 
volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.  
 
(3) Dana podkupnina se vzame. 
 
  
 

Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen) 
 
(1) Kdor zato, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje ali da glasuje za določen predlog ali proti njemu 
ali da ne glasuje veljavno, zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko ali 
nepremoženjsko korist zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega 
leta.  
 
(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska korist se vzamejo. 
 
  
 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO 
 
  

 
Nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen) 

 
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme 
nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi 
zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali druge nedovoljene koristi zanemaril koristi svoje organizacije 
ali druge fizične osebe ali ji povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
 
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki zahteva ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali 
kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi zase ali za koga drugega kot protiuslugo 
zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali druge koristi, se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih 
let.  
 
(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po sklenitvi posla ali opravljeni storitvi ali 
pridobitvi druge nedovoljene koristi zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nedovoljeno 
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.  
 
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo. 
 
 
 

Nedovoljeno dajanje daril (242. člen) 
 
(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo 
ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšno 



neupravičeno ugodnost pri pridobitvi ali ohranitvi posla ali druge nedovoljene koristi iz prvega 
odstavka 241. člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
 
(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo 
ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega kot protiuslugo za pridobitev ali ohranitev posla ali 
druge koristi, se kaznuje z zaporom do treh let.  
 
 
(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na 
zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je bilo odkrito, se sme 
kazen odpustiti.  
 
(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se 
smejo vrniti tistemu, ki jih je dal. 
 
  
 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST IN JAVNA POOBLASTILA 
 
 

Jemanje podkupnine (261. člen) 
 
(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo 
ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic 
opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali 
smela opraviti ali kako drugače zlorabila svoj položaj, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se 
kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.  
 
(2) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo 
ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic 
opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki ga 
tudi sicer ne bi smela opraviti, ali kako drugače uporabila svoj položaj, ali kdor posreduje pri takem 
podkupovanju uradne osebe, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.  
 
(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, potem ko opravi oziroma ne opravi uradnega dejanja iz 
prejšnjih odstavkov, zahteva ali sprejme v zvezi s tem nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.  
 
(4) Sprejeta nagrada, darilo in kakšna druga korist se vzamejo. 
 
 

Dajanje podkupnine (262. člen) 
 
(1) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo 
korist zanjo ali za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne 
bi smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti ali da bi kako drugače 
zlorabila svoj položaj ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje za zaporom od enega do 
petih 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 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 treh let.  
 
(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. 
 

 
 



Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen) 
 
(1) Kdor zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali 
obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in 
posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do treh let.  
 
(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posreduje, da bi se 
opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se 
moralo ali smelo opraviti.  
 
(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka pred posredovanjem ali po njem zase ali za 
koga drugega sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom od enega do 
petih let.  
 
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo. 
 
 

Dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen) 
 
(1) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga 
drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da se opravi ali 
ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do treh let.  
 
(2) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga 
drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da bi se opravilo 
uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali 
smelo opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.  
 
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist 
na zahtevo osebe, ki je nezakonito posredovala, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali 
preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazen odpustiti. 
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