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K A Z E N S K I    Z A K O N I K  
uradno prečiščeno besedilo (KZ-1-UPB2) 

 
 

Goljufija 
 

211. člen 
 

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, 
spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto 
ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega 
premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.  
 

(2) Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena v zavarovalništvu ob sklenitvi 
pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene 
prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je 
zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni dogodek, se 
kaznuje z zaporom do enega leta.  
 

(3) Če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale, ali 
če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročil veliko 
premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.  
 

(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski 
združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  
 

(5) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna 
premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.  
 

(6) Kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi koga z lažnim prikazovanjem ali 
prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, 
da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
 

(7) Pregon za dejanje iz petega in šestega odstavka tega člena se začne na predlog. 
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