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Zadeva: Kazenska ovadba 
 
Na podlagi  prvega odstavka  146. člena  Zakona o kazenskem  postopku vam posredujem  
 
      Kazensko ovadbo 
Zoper znanega storilca 
 

- Brigito Juhart  stanujočo  Visole 92/a, 2310 Slovenska Bistrica, rojeno 10. 10. 1962 
zaposleno v Kadring d.o.o.  Trg Svobode 26, 2310 Slov. Bistrica in istočasno zaposleno kot 
direktorica za kadre v Impol d.d. Partizanska 38, 2310 Slov. Bistrica. 

 Zaradi kaznivega dejanja  lažne ovadbe po 1. in 5. odstavku 283 člena Kazenskega zakonika 
RS. (Kriva ovadba). 

 
Obrazložitev: 
Kaznivo dejanje po 1. odstavku 283. člena KZ. RS. 
 
Osumljena predmetnega kaznivega dejanja Brigita Juhart je zaposlena v družbi Kadring d.o.o. kot 
direktorica te družbe isto časno pa opravlja še funkcijo kadrovskega direktorja v družbi Impol 2000 
d.d.  
Osumljena je ovaditelja prijavila kot storilca kaznivega dejanja napad na informacijski sistem po 2. v 
zvezi s 1. odstavkom 221. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) s tem, ko bi naj ovaditelj 12. 5. 2011 ob 
9:47 uri v informacijskem sistemu neupravičeno  preslikal in prenašal podatke družbe Impol 2000 d.d. 
na način, da je iz elektronske pošte  knss@impol.si  posredoval sporočilo z zadevo  »Fw –VSE IP.eml« 
na isti  elektronski predal in s tem prikril podatke izvirnega pošiljatelja – Nuše Mesarič 
(nusamesaric@gmail.com). 
Sporni podatki, ki po prepričanju osumljenke predstavljajo kaznivo in do katerih bi se naj ovaditelj 
dokopal z vdorom v informacijski sistem družbe Impol so: 

1. Poštovana. doc, ki je datoteka osebne narave saj jo je Nina Potočnik Juhart od Dvorina 
Grčiča, prejela  na svoj elektronski naslov  nina.juhart@kadring.si, kot predstavnica družbe 
Kadring d.o.o. za stike z javnostjo, 

2. od _kadring  plača 2011 xls, torej excelove  datoteke s podatki zaposlenih v družbi KADRING 
d.o.o. z njihovimi plačami za mesece januar, februar in marec 20111 ter so zaupne narave in 
pripadajo družbi KADRING d.o.o., 

pod zadevo  »NINA  JUHART  IZVRŠNA UREDNICA ČASOPISA METALURG!!!JE TO NJENO DELO!!!  12. 
5. 2011«, neupravičeno  poslal predsedniku uprave Impol 2000 d.d. Jerneju Čoklu na njegov 
elektronski naslov jernej.cokl@impol.si in članu uprave in direktorju za finance in ekonomiko v družbi 
Impol 2000 d.d. Vladu Leskovarju na njegov elektronski naslov vlado.leskovar@impol.si, čeprav do 
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navedenih dokumentov ovaditelj naj ne bi bil upravičen, saj naj bi bili ti dokumenti zaupne narave in 
naj bi pripadali pravni osebi Impol 2000 d.d. 
 
Uvodoma je potrebno poudariti, da ga. Nina Juhart Potočnik hči osumljene Brigite Juhart ni zaposlena 
na  delovnem mestu  »predstavnica za stike z javnostjo v družbi Kadring d.d. (predstavljala se je že 
tudi za osebo z stike z javnostjo za družbo Impol ), ampak je zaposlena na delovnem mestu »Urednica 
internega časopisa Metalurg). 
Osumljenki je to dejstvo točno znano pa ga kljub temu vedno zlorablja. 
 
Osumljenka je dne 13. 5. 2011 podala pisno prijavo kaznivega dejanja  vdora v poslovni informacijski 
sistem zoper ovaditelja, kar je razvidno iz časopisnih člankov iz dnevnika Žurnal in nespornim 
dejstvom, da je pri ovaditelju že dne 19. 5. 2011 bila izvedena hišna preiskava, preiskava  pisarniških 
prostorov sindikata KNSS-Neodvisnost, osebnih avtomobilov ovaditelja in njegove žene ter 
stanovanjske hiše in tudi stanovanjskih prostorov last ovaditeljeve pastorke, čeprav za preiskavo tudi 
drugih prostorov pristojni organi niso imeli dovoljenja. 
 
Osumljenka je točno vedela, saj ima o ovaditelju vse tako osebne podatke kot podatke njegove 
izobrazbe, da ovaditelj nima niti približno nikakršnega znanja iz računalništva, da bi znal vdreti v 
informacijski sistem, saj ga je znova in vnovič kot že večkrat pred tem hotela javno diskreditirati, ga 
osramotiti, in ga prikazati javnosti kot ne kredibilno osebo. Slednje navedbe nesporno dokazuje med 
drugimi šikanoznimi dejanji tudi že tretja ovadba osumljenke zoper ovaditelja na sodiščih v katreih pa 
osumljenka niti v enem primeru ni uspela. 
S krivo ovadbo pa je osumljenka hotela prikriti dejansko stanje dokumentov, iz katerih je nedvoumno 
dokazano in razvidno več kaznivih dejanj. Osumljenka je namreč točno vedela, da če bo ovadila 
ovaditelja, da se bodo pristojni organi in sodišče ukvarjali le z dejstvom ali je bilo kaznivo dejanje 
vdora v informacijski sistem res storjeno ali ne, in da se pristojni ne bodo ukvarjali z vsebino sporne  
nezakonite dokumentacije, ki nesporno dokazuje kazniva dejanja od ponarejanja listin, do ne 
vestnega dela v službi itd…., ravno osumljenke. 
 
Osumljena je storila kaznivo dejanje po 5. odstavku  283. člena Kazenskega zakonika zaradi 
nespornega dokaznega dejanskega stanja, da se predstavlja tudi na sodišču kot uradna oseba in je na 
tak način že preslepila tudi sodišče, ko je kar na Okrajno sodišče v Slov. Bistrici naslovila »uradni 
zaznamek« z absolutno neresnično vsebino, brez predhodnega posredovanja uradnim osebam 
policistom, s tem »uradnim zaznamkom, katerega je osumljenka tudi sama lastnoročno podpisala pa 
je sodišče vodilo kar tri obravnave zoper ovaditelja pod opr. št. I K 10536/2010, preden je uvidelo 
namerno zmoto. Torej je s tem lastno ročnim podpisom »uradnega zaznamka« osumljenka že storila 
kaznivo dejanje krive ovadbe. 
 
Ovaditelj tako nesporno ugotavlja in trdi, da je osumljenka namerno krivo ovadila ovaditelja, da bi 
prikrila kot je že navedeno nezakonita in kazniva  dejanja, ki so nesporno dokazana iz spornih 
podatkov navedenih v točkah 1 in 2 te kazenske ovadbe. 
Osumljenka je glede na njen položaj v službi  saj je direktorica za kadre v družbi Impol 2000 d.d. in 
isto časno še direktorica Kadring d.o.o. (konfikt interesov!) za pravni red v naši državi zelo sporna 
oseba. Glede na njeno zaposlitev bi osumljenka  mogla in morala vedeti, da se v javnosti celo na 
sodišču ne more predstavljati kot »uradna oseba« kar je iz priloženega dokumenta tej ovadbi 
nesporno dokazano, saj to vsaj za enkrat še ni. 
 
Vsa zgoraj navedena dejanja in priloženi dokazi, dokazujejo kazniva dejanja, ki jih je namenoma in 
namerno storila osumljenka z namenom čim bolj diskreditirati ovaditelja in ga javnosti, saj je 
ovaditelj predsednik sindikata KNSS-Neodvisnost v družbi Impol in tudi predsednik sindikata KNSS-
Neodvisnost mariborske regije prikazati kot nemoralno ne kredibilno  osebo, da ovaditelju čim bolj 



otežila delo, ki ga opravlja v sindikatu in da bi ga člani sindikata v čim večjem številu zapuščali, kar 
pomeni  sistemsko uničenje sindikata na daljši rok. 
S podrobnim opisom dejanskega stanja  je osumljenka  utemeljeno osumljena kaznivih dejanj, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti. 
Pogoji za ukrepanje pristojnih institucij v tej kazenski ovadbi so tako do potankosti izpolnjeni. 
 
V Slov. Bistrici  25. 3. 2014. 
 
Priloge: -  uradni zaznamek  s podpisom osumljenke z dne 14. 12. 2009. 
 
 
 
         Milan Mesarič. 
 


