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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. septembra 1988 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 28. septembra 1988. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo o stanju in problematiki urejanja prostora v SR 
Sloveniji 

- poročilo o izvajanju sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji 

- poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja o delu pri pripravi predloga amandmajev k ustavi 
SFRJ 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davkih občanov 

- predlog za izdajo zakona o zemljiški knjigi 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini z osnutkom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih s predlogom za- 
kona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah 

- osnutek odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom službe 
državne varnosti 

- osnutek odloka o strategiji razvoja energetike SFR Jugo- 
slavije do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prora- 

čunu SR Slovenije za leto 1988 z osnutkom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z osnutkom 
zakona 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slo- 
venije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah s predlogom zakona 

- osnutek zakona o preložitvi vračanja glavnice kreditov in 
odpisu terjatev Narodne banke Jugoslavije iz naslova obresti 
za kredite, ki jih je iz primarne emisije črpala Gospodarska 
banka Sarajevo - Temeljna banka Bihać. 

- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o preložitvi vrača- 
nja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela 
z območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo iz 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 

- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dopolnilnih sred- 
stvih republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju 
1986-1990 

- osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi sred- 
stev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in 
kakovostno sortno seme za leto 1988 

- pobudo, da se sklene družbeni dogovor o skupnih teme- 
ljih hidromelioracije do leta 1990 z osnutkom dogovora 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Republike Italije za 
ureditev vprašanja socialnega zavarovanja po 1. točki sploš- 
nega protokola h konvenciji o socialnem zavarovanju med 
FLR Jugoslavijo in Republiko Italijo, podpisanega 14. novem- 
bra 1957 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o socialnem 
zavarovanju med SFR Jugoslavijo in Arabsko republiko Egipt 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugosla- 
vijo in ZR Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja s protokolom 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugosla- 
vijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnemu obdav- 
čevanju dohodka in premoženja 

- soglasje k statutu Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 

obravnavala: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o deviznem poslovanju. 
Vsi trije zbori obravnavajo tudi predlog periodičnega delov- 
nega načrta zborov za IV. trimesečje 1988, Zbor združenega 
dela pa še informacijo o uresničevanju sklepov zbora, spreje- 
tih v I. polletju 1988. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah 

(ESA-541) 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 20. julija 1988 obravnavala podlage za 
ustanovitev delovnega telesa Skupščine SR Slovenije za 
nadzor nad delom službe državne varnosti, k čemur so jo 
zadolžili zbori Skupščine SR Slovenije v okviru svojih 
stališč, ki so jih sprejeli na sejah dne 22. in 23. junija 1988 
ob obravnavi nekaterih pobud v zvezi s postopkom zoper 
Ivana Borštnerja, Janeza Janšo in Davida Tasiča. 

Zakonodajno-pravna komisija je ugotovila, da je v ta 
namen potrebno spremeniti oziroma dopolniti zakon 
o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80) ter sprejeti 
odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi delovnega telesa 
Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom službe 
državne varnosti. 

Na podlagi navedenih ugotovitev je Zakonodajno- 
pravna komisija pooblastila predsednika komisije in 
službo za zakonodajo, da v skladu z 266. členom poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije pripravi: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah s tezami za osnutek zakona, 
- osnutek odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom službe 
državne varnosti, 
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ki vam ju na podlagi prvega odstavka 267. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije pošiljam v obravnavo. 

Zakonodajno-pravna komisija je ocenila, da bo 
potrebno v zvezi s predloženima aktoma spremeniti tudi 
zakon o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve 
(Uradni list SRS, št. 22/81). Obseg in vsebino potrebnih 
sprememb navedenega zakona pa bo mogoče v celoti 
oceniti šele v razpravi o predlaganih spremembah zakona 
o notranjih zadevah v odvisnosti od rešitev, ki naj bi bile 
uveljavljene s spremembami tega zakona. Zato bo Zako- 
nodajno-pravna komisija predlog za izdajo zakona o spre- 
membah zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne 
ureditve predložila Skupščini SR Slovenije hkrati z osnut 
kom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o not 
ranjih zadevah. 

Na podlagi prvega in drugega odstavka 269. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije bodo kot predstavniki 
predlagatelja predloga za izdajo zakona in osnutka odloka 
pri delu delovnih teles zborov in skupščine sodelovali: 

- Tone JEROVŠEK, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije, 

— Dušan SEMOLIČ in Marjan MARKOVIČ, člana Zako- 
nodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 
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I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o notranjih zadevah je 15. točka 314. člena 
ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija po republiških 
organih med drugim varuje ustavno ureditev, ureja in organi- 
zira službo državne varnosti in usmerja njeno delo. Ustavna 
podlaga je nadalje 3. točka 321. člena ustave SR Slovenije, po 
kateri Skupščina SR Slovenije med drugim ureja z zakonom 
razmerja na področju ljudske obrambe v republiki, državne in 
javne varnosti in sistem družbene samozaščite. Ustavna pod- 
laga za izdajo tega zakona je tudi 31. alinea 335. člena ustave 
SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije opravlja poli- 
tično nadzorstvo nad delom svojega izvršnega sveta in repu- 
bliških upravnih organov ter nosilcev javnih in družbenih 
funkcij, ki so njej odgovorni ter s svojimi smernicami usmerja 
delo teh organov. 

II. Ocena stanja in razlogi, ki utemeljujejo 
potrebo po izdaji zakona 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na svojih sejah dne 22. in 
23. junija 1988 ob obravnavi nekaterih pobud v zvezi s postop- 
kom zoper Ivana Borštnerja, Janeza Janšo in Davida Tasiča 
sprejeli ugotovitve in stališča, s katerimi so zadolžili Zakono- 
dajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije, da prouči 
ustreznost sedanje pravne ureditve glede kontrole nad delom 
organov državne varnosti. Komisija je bila tudi zadolžena, da 
pripravi pravne in sistemske podlage za oblikovanje delov- 
nega telesa Skupščine SR Slovenije, ki bo opravljalo nadzor 
nad zakonitostjo dela službe državne varnosti. To delovno 
telo naj bi opravljalo stalno nadzorstvo nad delom te službe 
v okviru pravic in dolžnosti skupščine ter obveščalo skupš- 
čino o svojih ugotovitvah. V razpravah, ki so bile podlaga za 
omenjene ugotovitve in stališča je bilo ocenjeno, da je glede 
na ustavno funkcijo skupščine ter ocenjene družbene raz- 
mere in zahteve potrebno vse bolj krepiti družbeno nadzorno 
funkcijo skupščine nad delom organov, ki so ji odgovorni. To 
pa bi pomenilo tudi izpeljavo podobne ureditve po zveznem 
zakonu o temeljih sistema državne varnosti (Uradni list SFRJ, 
št. 15/84), ki v 16. členu določa, da skupščina držubenopoli- 
tične skupnosti, katere organi opravljajo zadeve državne var- 
nosti, opravlja kontrolo nad zakonitostjo njihovega dela po 
posebnem telesu. 17. člen navedenega zveznega zakona pa 
določa, da Skupščina SFRJ ustanovi komisijo za kontrolo 
službe državne varnosti zaradi kontrole nad delom zveznih 
upravnih organov, ki opravljajo zadeve državne varnosti. 17. 
člen nadalje določa pristojnosti te komisije, ki jo imenuje 
Skupščina SFRJ, ji nalaga dolžnost poročanja Skupščini 
SFRJ ter določa, da dejstva in drugi podatki, povedani na seji 
komisije in navedeni v gradivu, pripravljenem ali izdelanem 
po sklepu komisije, veljajo za državno tajnost, če komisija za 
posamezne podatke ne določi drugače. Taka ureditev pa 
seveda ne izključuje nadzora tudi drugih državnih organov 
z njihovimi pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo po ustavi. 
Nadzor nad delom republiških upravnih organov, ki opravljajo 
zadeve državne varnosti namreč po zakonu o Svetu SR Slove- 
nije za varstvo ustavne ureditve (Uradni list SRS, št. 22/81) 
opravlja s tem zakonom ustanovljen svet kot skupno telo 
Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga imenuje Predsed- 
stvo SR Slovenije v sporazumu z republiškimi vodstvi družbe- 
nopolitičnih organizacij, Skupščino SR Slovenije in Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije. 

Delo in organizacija organov za notranje zadeve, v okviru 
katerih je služba državne varnosti, je urejeno z zakonom 
o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80), ki v 20. členu 
ureja odgovornost republiškega sekretarja za notranje zadeve 
za delo službe Skupščini SR Slovenije in njenemu izvršnemu 
svetu, katerima tudi poroča, zato je po mnenju komisije naju- 
strezneje, da se v tem zakonu uredi pravna podlaga za ustano- 
vitev posebnega telesa skupščine, ki bi opravljalo omenjeni 
nadzor ter razmerje takega telesa do organov, nad katerimi 
kontrolo opravlja. 

Takšna ureditev pa bi bila tudi skladna z zahtevani po 
krepitvi nadzorne funkcije skupščine, izraženimi v že sprejetih 
dokumentih na tem področju. Opozoriti je potrebno, da je bilo 
v razpravah o uresničevanju delegatskega sistema ter 

o nadaljnjem razvoju pravnega sistema v zadnjih letih večkrat 
izrecno poudarjeno, da bi skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti morale v bodoče večjo pozornost namenjati uresni- 
čevanju svoje nadzorne funkcije. Tako analiza o stanju, 
temeljnih problemih in smereh nadaljnjega razvoja pravnega 
sistema iz leta 1984 ugotavlja, da se skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti še vedno pretežno ukvarjajo z normativno 
funkcijo, premalo pa uveljavljajo svojo nadzorno funkcijo, ki 
je v tem, da skrbijo za izvajanje določene politike, predpisov 
in drugih splošnih aktov. Tako je bila nadzorna vloga Skupš- 
čine SR Slovenije npr. posebej poudarjena v stališčih in 
priporočilih, ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli 
leta 1983 glede nekaterih vprašanj nadaljnjega uveljavljanja 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Glede na predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o notranjih zadevah, po katerih bi Skupščina SR Slovenije 
opravljala nadzorstvo nad zakonitostjo dela organov državne 
varnosti neposredno oziroma po posebnem delovnem telesu 
skupščine in ne več po Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne 
ureditve kot skupnem organu oziroma telesu Predsedstva SR 
Slovenije, Skupščine SR Slovenije, Skupščine SR Slovenije in 
njenega izvršnega sveta, bo potrebno temu ustrezno spreme- 
niti tudi zakon o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne uredi- 
tve (Uradni list SRS, št. 22/81). Z ustanovitvijo posebnega 
delovnega telesa Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad 
delom službe državne varnosti naj bi se namreč delovno 
področje sveta omejilo le na pravice in dolžnosti Predsedstva 
SR Slovenije, ki jih ima na tem področju. V zvezi s tem bo 
potrebno spremeniti tiste določbe navedenega zakona, ki se 
nanašajo na vlogo in položaj sveta ter njegove naloge in sicer 
tako, da bodo ustrezale z ustavo določeni vlogi in nalogam 
Predsedstva SR Slovenije, ki se nanašajo predvsem na obrav- 
navo določenih vprašanj, politično usmerjanje dela organov 
državne varnosti, zavzemanje stališč ter dajanje predlogov 
pristojnim organom. Spremeniti pa bo potrebno tudi določbe 
o razmerju sveta oziroma Predsedstva SR Slovenije do Skupš- 
čine SR Slovenije glede nalog Predsedstva SR Slovenije na 
tem področju ter določbe o sestavi sveta in načinu imenova- 
nja njegovih članov. Pri delovnem področju sveta pa bo treba 
izpustiti naloge v zvezi z izvajanjem nadzorstva nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti, kar bi bila poslej naloga 
delovnega telesa Skupščine SR Slovenije. V tem smislu je 
Zakonodajno-pravna komisija že pripravila izhodišča oziroma 
pravne podlage za spremembe zakona o Svetu SR Slovenije 
za varstvo ustavne ureditve. Končno oceno obsega in vsebine 
potrebnih sprememb navedenega zakona pa bo po mnenju 
komisije mogoče dati na podlagi razprav o predlaganih spre- 
membah zakona o notranjih zadevah v odvisnosti od rešitev, 
ki naj bi bile uveljavljene s spremembami tega zakona. Tako bi 
Skupščina SR Slovenije lahko obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Svetu SR 
Slovenije za varstvo ustavne ureditve hkrati z osnutkom 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih 
zadevah. 

III. Poglavitne rešitve, ki naj bi jih vseboval 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o notranjih zadevah 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih 
zadevah bo določal, da Skupščina SR Slovenije opravlja nad- 
zor nad delom službe državne varnosti po posebnem telesu in 
da ima to telo vpogled v delo službe državne varnosti z vidika 
spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin 
človeka in občana, pravic organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopoli- 
tičnih skupnosti in njihovih organov, ter glede metod in sred- 
stev, ki jih ta služba uporablja pri opravljanju zadev iz svoje 
pristojnosti. Zakon bo nadalje določal da to telo obravnava 
probleme, ki jih opazi pri delu službe državne varnosti in daje 
o tem poročila in predloge Skupščini SR Slovenije. Zakon bo 
zavezoval republiškega sekretarja za notranje zadeve, da 
mora dati temu telesu podatke z delovnega področja službe 
državne varnosti, tudi če so tajnost. Dejstva in podatki, s kate- 
rimi bo seznanjeno telo Skupščine SR Slovenije, bodo veljala 
za državno tajnost, s katerimi se ravna v skladu s posebnimi 
predpisi. 
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Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o notra- 
njih zadevah se bodo spremenile tudi tiste določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na obveznost republiškega sekretarja 
za notranje zadeve, da poroča o varnostnih razmerah in 
drugih notranjih zadevah Skupščini SR Slovenije in njenemu 
izvršnemu svetu ter Republiškemu svetu za varstvo ustavne 
ureditve. Namesto Republiškega sveta za varstvo ustavne 
ureditve je treba v zakonu določiti, da republiški sekretar za 
notranje zadeve poroča poleg Skupščini SR Slovenije in nje- 
nemu izvršnemu svetu tudi Predsedstvu SR Slovenije in nje- 
govemu svetu za varstvo ustavne ureditve. Republiški svet za 
varstvo ustavne ureditve je bil namreč leta 1981 nadomeščen 
s Svetom SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve. Spre- 
membe in dopolnitve zakona o notranjih zadevah in ustanovi- 
tev delovnega telesa Skupščine SR Slovenije za nadzor nad 
delom službe državne varnosti pa terjajo tudi spremembe 
zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve in 
sicer drugačno opredelitev njegove pristojnosti na področju 
nadzora nad delom službe državne varnosti, kakor tudi spre- 
membe glede položaja in vloge sveta, njegovega razmerja do 
Skupščine SR Slovenije ter sestave sveta in načina imenova- 
nja njegovih članov. 

IV. Finančne in druge posledice, ki bodo nastale 
s sprejemom tega zakona 

S predlaganim zakonom se predvideva ustanovitev delov- 
nega telesa Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom 
službe državne varnosti. Sredstva za delo tega delovnega 
telesa se bodo zagotavljala v okviru sredstev, ki so v republi- 
škem proračunu predvidena za delo Skupščine SR Slovenije. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH 
1.teza 

Za prvim odstavkom 20. člena zakona o notranjih zadevah 
(Uradni list SRS, št. 28/80) se dodajo novi drugi, tretji, četrti in 
peti odstavek, ki se glasijo: 

»Skupščina SR Slovenije opravlja nadzor nad delom službe 
državne varnosti po posebnem telesu. 

Telo Skupščine SR Slovenije iz prejšnjega odstavka ima 
vpogled v delo službe državne varnosti z vidika spoštovanja 
v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in 
občana, pravic organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupno- 
sti in njihovih organov, ter glede metod in sredstev, ki jih 
služba državne varnosti uporablja pri opravljanju zadev iz 
svoje pristojnosti. To telo obravnava probleme, ki jih opazi pri 
delu službe državne varnosti in daje o tem poročila in pred- 
loge Skupščini SR Slovenije. 

Republiški sekretar za notranje zadeve mora dati telesu 
Skupščine SR Slovenije iz drugega odstavka tega člena 
podatke z delovnega področja službe državne varnosti, tudi 
če so tajnost. 

Dejstva in podatki, s katerimi je seznanjeno telo Skupščine 
SR Slovenije iz drugega odstavka tega člena, veljajo za 
državno tajnost. Gradiva, pripravljena ali izdelana po sklepu 
tega telesa, veljajo za državno tajnost, razen če to telo za 
posamezna dejstva in podatke ne določi drugače.« 
Sedanji drugi odstavek postane šesti odstavek. 
2. teza 

V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Republiškemu 
svetu za varstvo ustavne ureditve« nadomesti z besedilom 
»Predsedstvu SR Slovenije in njegovemu svetu za varstvo 
ustavne ureditve«. 

OSNUTEK ODLOKA 

o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR 

Slovenije za nadzor nad delom službe državne varnosti 

Na podlagi 369. člena ustave SR Slovenije in 145. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora dne sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije 
Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom 
službe državne varnosti. 

1. Ustanovi se Komisija Skupščine SR Slovenije za nadzor 
nad delom službe državne varnosti v Republiškem sekretari- 
atu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

2. Komisija ima v okviru političnega nadzorstva Skupščine 
SR Slovenije vpogled v delo službe državne varnosti z vidika 
spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin 
človeka in občana, pravic organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopoli- 

tičnih skupnosti in njihovih organov, ter glede metod in sred- 
stev, ki jih služba državne varnosti uporablja pri opravljanju 
zadev iz svoje pristojnosti. 

Komisija spremlja delo službe državne varnosti in obrav- 
nava vprašanja z delovnega področja te službe. 

Komisija poroča zborom Skupščine SR Slovenije o svojem 
nadzoru, ki ga opravlja nad delom službe državne varnosti in 
jim predlaga, da sprejmejo ustrezna stališča oziroma ukrepe. 

3. Republiški sekretar za notranje zadeve mora dati komisiji 
vsa obvestila in podatke, ki so potrebni za njeno delo. 

Republiški sekretar za notranje zadeve je dolžan dati komi- 
siji obvestila in podatke s področja državne varnosti, tudi če 
so zaupne narave. 

4. Dejstva in drugi podatki, povedani na seji komisije in 
navedeni v gradivu, veljajo za državno tajnost. Gradiva, pri- 
pravljena ali izdelana po sklepu komisije, veljajo za državno 
tajnost, če komisija za posamezne podatke ne določi dru- 
gače. 

5. Komisija ima devet članov. Po trije člani se izvolijo izmed 
delegatov v vsakem zboru Skupščine SR Slovenije. 

Obrazložitev 
Podlaga za sprejem odloka o ustanovi- 

tvi, nalogah in sestavi Komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za nadzor nad delom 
službe državne varnosti je 369. člen usta- 
ve SR Slovenije, po katerem Skupščina 
SR Slovenije in njeni zbori lahko ustano- 
vijo komisije, odbore in druga stalna ali 
občasna delovna telesa, da proučijo 
predloge zakonov in drugih aktov, da 
proučijo druga vprašanja s svojega de- 

lovnega področja in da spremljajo izvrše- 
vanje zakonov in drugih aktov skupščine 
in po katerem sestavo, naloge in način 
dela teh teles določajo poslovniki ali od- 
loki skupščine oziroma zborov. Podlaga 
za ustanovitev komisije je nadalje drugi 
odstavek 145. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije, po katerem se komisije 
Skupščine SR Slovenije ustanovijo za 
proučevanje zadev, ki so skupnega po- 
mena za vse zbore skupščine in po kate- 

rem se komisije ustanovijo s poslovni- 
kom skupščine, lahko pa tudi s posebnim 
odlokom skupščine. 

Sprejem tega odloka bo pomenil reali- 
zacijo predlaganih sprememb zakona 
o notranjih zadevah in s tem realizacijo 
stališč Skupščine SR Slovenije, s kateri- 
mi so se zbori Skupščine SR Slovenije 
opredelili, da je potrebno ustanoviti stal- 
no telo zborov skupščine za nadzorstvo 
nad delom službe državne varnosti. 
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POROČILO 

o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah 

ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1987 

(ESA-528) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 123. seji dne 21. 
julija 1988 obravnaval: 

- POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH IN DRUGIH 
NOTRANJIIH ZADEVAH TER O DELU ORGANOV ZA NOTRA- 
NJE ZADEVE V LETU 1987, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiški sekretar za notranje zadeve, 

- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 

- Dore DOVEČAR, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

V skladu s 704. členom Ustave SR Slovenije in 21. 
členom Zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS, šte. 28- 
1391/80 z dne 17. novembra 1980) podaja Republiški 
sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije 

POROČILO 
0 VARNOSTNIH RAZMERAH IN DRUGIH 
NOTRANJIH ZADEVAH TER DELU ORGANOV 
IN NOTRANJE ZADEVE 

V letu 1987 so na območju SR Slovenije delavci Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve, Uprave za 
notranje zadeve, postaj milice s splošnim delovnim 
področjem in občinskih upravnih organov za notranje 
zadeve, v varnostnih razmerah, ki so jih pogojevale 
težave in protislovja v razvoju gospodarskega, družbe- 
nega in političnega sistema, dosledno izvrševali naloge 
v skladu z zakonskimi predpisi, ki so v procesu podružb- 
Ijanja odgovornosti za varnost in zaščito samoupravne 
socialistične družbe v pristojnosti organov za notanje 
zadeve kot strokovnih organov enotnega varnostnega 
sistema. 

Pri zagotavljanju ugodnih varnostnih razmer so 
delavci organov za notranje zadeve, v skladu z zakon- 
skimi pooblastili, usmerjali svoje aktivnosti v prepreče- 
vanje in odkrivanje negativnih pojavov, skupin in posa- 
meznikov, ki so ogrožali varnost ljudi in premoženja ter 
napadali sistem socialističnega samoupravljanja in brat- 
stvo in enotnost jugoslovanskih narodov in narodnosti. 

V cilju nadaljnjega razvoja varnostnega sistema in 
s tem zagotavljanja stabilnih varnostnih razmer so se 
organi za notranje zadeve v letu 1987 vse bolj oslanjali 
na delovne ljudi in občane ter se povezovali z organiza- 
cijami združenega dela, družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, krajevnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi 
organizacijami, s čimer se je povečal tudi družbeni vpliv 
na delo organov za notranje zadeve in s tem njihova 
odgovornost. 

Organi za notranje zadeve so v letu 1987 kot strokovni 
dejavnik enotnega varnostnega sistema v skladu s poo- 
blastili in varnostno problematiko ter ob podpori družbe- 
nopolitičnih dejavnikov in drugih subjektov v sistemu 
SLO in DS usmerili svoje aktivnosti in prizadevanja zlasti 
v: 

— krepitev strokovnosti dela delavcev organov za 
notranje zadeve pri zagotavljanju stabilnih varnostnih 
razmer na področju varovanja življenja ljudi in premože- 

nja, vzdrževanja javnega reda in miru, nadzora prometa, 
preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj, varovanja 
človekovega življenjskega okolja, varovanja določenih 
oseb in objektov, nadzora in kontrole prometa čez 
državno mejo, nuđenja pomoči ob elementarnih in dru- 
gih nesrečah ter na drugih področjih, ki vplivajo na 
varnostne razmere v republiki; 

— pravočasno odkrivanje in preprečevanje kaznivih 
dejanj in pojavov ogrožanja temeljev samoupravne soci- 
alistične družbene ureditve, neodvisnosti in nedotaklji- 
vosti države, bratstva in enotnosti ter enakopravnosti 
jugoslovanskih narodov in narodnosti, ekonomskih 
temeljev samoupravne socialistične ureditve, samou- 
pravnih prvič delovnega človeka in občana ter drugih 
družbenih vrednot in pridobitev socialistične revolucije, 
ki bi vznermirjali politično zavest delovnih ljudi in ob- 
čanov; 

— učinkovitejše in doslednejše delovanje na področju 
upravnih notranjih zadev, ki jih predstavljajo zadeve 
združevanja občanov, javnih shodov in prireditev, potnih 
listin, prebivanja tujcev, posesti in nošenja orožja, eks- 
plozivnih snovi, prijavljanja in odjavljanja prebivališča, 
osebnih izkaznic, registracije motornih vozil, varstva 
pred požari, državljanstva, matičnih knjig in osebnih 
imen, ipd.; 

— poglabljanje in dvig kvalitete sodelovanja organov 
za notranje zadeve z drugimi upravnimi organi in stro- 
kovnimi službami, javnimi tožilstvi in sodišči, družbeno- 
političnimi organizacijami in skupnostmi, poveljstvi obo- 
roženih sil, Carino, organi za notranje zadeve sosednjih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ZSNZ in 
drugimi dejavniki v sistemu SLO in DS v cilju nadaljnjega 
razvoja družbene samozaščite kot osnove za učinkovito 
varovanje vrednot samoupravne socialistične ureditve; 

— zagotavljanje bolj sistematičnega načina obvešča- 
nja družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter delov- 
nih ljudi in občanov o aktualnih varnostnih razmerah 
v naši družbi ter delu organov za notranje zadeve, ki se 
pri uresničevanju uspešnega varnostnega sistema vse 
bolj oslanjajo in povezujejo z delovnimi ljudmi in občani, 
organizacijami združenega dela, družbenopolitičnimi 
organizacijami, ipd.; 

— animiranje in nuđenje strokovne pomoči komitejem 
za SLO in Ds, narodni zaščiti kot najširši obliki samozaš- 
čitne organiziranosti delovnih ljudi in občanov ter drugim 
subjektom SLO in DS pri njihovi organizaciji in delo- 
vanju; 
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- strokovno in idejnopolitično izobraževanje in uspo- 
sabljanje delavcev organov za notranje zadeve v cilju 
zagotavljanja uspešnejšega preventivnega delovanja na 
področju varnosti v skladu s pooblastili, družbenimi in 
moralno-etničnimi normami ter zadolžitvami; 
- krepitev procesa tehnične modernizacije in uvajanja 

sodobnih metod dela ter racionalizacije operativnih, 
dokumentalističnih in analitičnih opravil ob dograjevanju 
enotnega informacijskega sistema organov za notranje 
zadeve; 

- dopolnjevanje in izpopolnjevanje kadrovske struk- 
ture in organizacije dela organov za notranje zadeve 
v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter 
družbenopolitičnimi smernicami ob preverjanju strokov- 

nih, idejnopolitičnih in delovnih kvalitet delavcev orga- 
nov za notranje zadeve; 

- nadaljnji razvoj samoupravnih socialističnih odno- 
sov ter v doseganje idejnopolitične trdnosti ob zagotav- 
ljanju ustreznejšega socialnega in materialnega polo- 
žaja delavcev organov za notranje zadeve in upošteva- 
nju principov racionalne porabe družbenih sredstev. 

V cilju zagotavljanja ugodnih varnostnih razmer so 
potekale vse aktivnosti organov za notranje zadeve na 
območju SR Slovenije v skladu s sklepi in priporočili 
Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta, Sveta SR Slo- 
venije za varstvo ustavne ureditve ter programsko in 
delovno usmeritvijo organov za notranje zadeve ob pod- 
pori in sodelovanju z vsemi subjekti v sistemu SLO in DS 
ter drugimi organiziranimi socialističnimi silami. 

1. UVOD 

Na varnostno-politične razmere v SR Sloveniji in SFRJ so 
v preteklem letu vplivala neugodna gospodarska gibanja ter 
različne motnje v družbeni reprodukciji. Ekonomska kriza se 
je poglabljala vzporedno z njo pa tudi družbena. 

Zaradi administriranja in linearnih ukrepov na področju 
cenovne politike in skupne porabe je bilo oteženo pridobiva- 
nje dohodka kar je vplivalo na socialni položaj delavcev in 
normalno delovanje vitalnih funkcij družbe. K takim razme- 
ram so v veliki meri prispevali tudi intervencijski ukrepi Zvez- 
nega izvršnega sveta, saj so dodatno zapletli reprodukcijske 
procese in tudi družbene odnose v celoti. 

Motnje v razvoju samoupravnih odnosov, nedorečenosti in 
nedoslednosti ekonomske politike ter pretirani normativizem 
so v letu 1987 slabili varnostne razmere in vplivali na razpolo- 
ženje delovnih ljudi in občanov, ki so s številnimi primeri 
nezadovoljstva izražali zaskrbljenost za svojo osebno in druž- 
beno perspektivo. 

Nezadovoljstvo in številni protesti zaposlenih so se v prete- 
klem letu pojavljali v tistih delovnih organizacijah, ki so se 
soočale s poslovno neuspešnostjo in birokratsko-tehnokrat- 
skim poseganjem v samoupravne pravice delavcev oz. v orga- 
nizacijah, ki so jih protiinflacijski ukrepi najbolj prizadeli. 

Tem oranizacijam so se v preteklem letu pridružile tudi 
neproizvodne organizacije - družbeni in državni organi. 
Delavci so ob konfliktnih situacijah odkrito izpostavljali poli- 
tično in gospodarsko odgovornost vodilnih in vodstvenih 
delavcev ter odgovornost Zveze komunistov za nastalo poli- 
tično in ekonomsko situacijo. 

V preteklem letu je prihajalo do prekinitev dela z demon- 
strativnimi pohodi po mestu, v nekaj primerih pa sta bila tudi 
kršena javni red in mir, kar se v preteklih letih ni dogajalo. 

Pojavi nestrpnosti do pripadnikov drugih narodov in narod- 
nosti so se v letu 1987 stopnjevali in preraščali v večje kršitve 
z nacionalističnim in šovinističnim obeležjem. Napetost in 
zaostrene družbene razmere so skušali posamezniki izrabiti 
tako^ da so napeljevali k trosilnim in napisnim akcijam, 
k nošenju najrazličnejših priponk, katerih sporočilo je bilo boj 
za samostojno in etnično čisto Slovenijo. Kljub dejstvu, da so 
delavci organov za notranje zadeve v letu 1987 beležili padec 
števila kaznivih dejanj s političnim obeležjem (- 53,8%) in 
padec števila prekrškov s političnim obeležjem (-25,1%), pa 
ugotavljamo, da tovrstna delinkvenca pridobiva vse večjo 
težo: vsebina letakov in anonimnih pisem je vse bolj nestrpna 
in agresivna. 

Na področju splošne in gospodarske kriminalitete ter varo- 
vanja javnega reda in miru posamezni pojavi, kot npr.: nasilni- 
ška kriminaliteta, drznejša kazniva dejanja zoper družbeno in 
zasebno premoženje, neupravičeno posredovanje in zastopa- 
nje v zunanjetrgovinskem poslovanju, primeri korupcije, kup- 
čevanja s tujo valuto in zlatom, kršitve in zloraba samouprav- 
ljanja, itd., opozarjajo, da varnostne razmere in samozaščitna 
ozaveščenost na posameznih področjih dela in življenja ljudi 
nista dovolj uspešna. 

Negativni trend požarov in požarnih škod ter eksplozij se 
lani ni spremenil kljub širše zastavljeni družbeni akciji. 

Družbeno in zasebno premoženje je bilo lani s 35.421 
(38.118) kaznivimi dejanji in 1.878 (1.778) požari oškodovano 
za 20,1 (10 milijarde din). 

Malomaren odnos do družbenega premoženja, brezbriž- 
nost in neodgovornost ter pogosto nedisciplina so okoliščine, 
ki so jih organi za notranje zadeve največkrat ugotovili pri 
vseh oblikah deviantnega in kriminogenega obnašanja. 

Neugodne prometno-varnostne razmere pa se kažejo 
v povečanem številu mrtvih na slovenskih cestah (+10,7%), 
huje telesno poškodovanih (+12,3%) ter lažje telesno poško- 
dovanih (+5,9%). 

V letu 1987 so aktivnosti organov za notranje zadeve pote- 
kale strokovno in v skladu z zakonskimi pooblastili, smerni- 
cami in pooblastili Skupščine SR Slovenije. 

Za zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer v letu 1988 bo 
potrebno še dosledneje izpopolnjevati sistem preventivnega 
in operativnega delovanja ter težiti k razreševanju nekaterih 
problemov tako, da bo represivno delovanje le skrajni način 
reagiranja. 

Družbeno-ekonomska situacija v državi ter varnostne raz- 
mere bodo tudi v bodoče terjale od organov za notranje 
zadeve dosledno izvajanje zakonskih pooblastil, odgovorno 
uporabo metod in sredstev delovanja ter korekten odnos do 
občanov, za varovanje njihovih, z ustavo zagotovljenih, pravic 
in svoboščin. 

Kazniva dejanja in prekrški s političnim obeležjem ter druge 
oblike delovanja proti ustavni ureditvi SR Slovenije 

Organi za notranje zadeve v SR Sloveniji so lani zabeležili 
964 (978) sovražnih pojavov s političnim obeležjem. Med 
pojavi so prevladovale pisne oblike izražanja sovražnosti 
(73,4%), v 89 primerih so bili obravnavani verbalni izpadi 
posameznikov in v 113 primerih druge oblike izražanja so- 
vražnosti. 

Od skupnega števila javnih sovražnih pojavov so organi za 
notranje zadeve ovadili javnim tožilstvom 19 (26) oseb zaradi 
suma storitve 14 (20) kaznivih dejanj s političnim obeležjem, 
sodniku za prekrške pa so predlagali uvedbo postopka o pre- 
kršku zoper 144 (216) kršiteljev, ki so bili v 150 (217) primerih 
obravnavani zaradi kršitve zakona o prekrških zoper JRM 
s političnim obeležjem. Med 18 (39) kaznivimi dejanji s politič- 
nim obeležjem so prevladovala dejanja zbujanja narodnostne, 
rasne in verske nestrpnosti (61,1%), žalitev SFRJ (16,6%) in 
sovražne propagande (11,1%). 

V letu 1987 je bilo obravnavanih skupno 316 (422) prekrškov 
zoper javni red in mir s političnim obeležjem oz. 25,1% manj 
kot leto prej. Kršitelji so bili odkriti v 150 primerih ali 47,5%. 
V notranji strukturi raziskanih prekrškov s političnim obelež- 
jem je imelo 74,0% vseh kršitev obeležje sramotitve družbeno- 
politične ureditve SFRJ, njenih predstavnikov in organov, 
21,4% pa širjenje vznemirljivih vesti. Od skupnega števila 
obravnavanih kršiteljev jih je bilo 82 oz. 57,0% v času storitve 
prekrška vinjenih, medtem ko je bilo zaradi enake ali podobne 
kršitve že obravnavanih 49 občanov (34,0%). 

Poleg tega so organi za notranje zadeve v letu 1987 eviden- 
tirali 630 (536) ostalih javnih sovražnih pojavov s političnim 
obeležjem, ki so varnostno manj pomembni (sovražni napisi, 
simboli, letaki, verbalni izpadi posameznikov, poškodovanja 
zastav, itd ). 
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Sovražno delovanje slovenske politične emigracije 
Slovenska politična emigracija je v letu 1987 izkoristila 

težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje naša država, za 
subverzivno-propagandne pritiske nanjo. Zato so se vod- 
stvene strukture organizacij in društev ter posamezniki konti- 
nuirano ukvarjali z zbiranjem informacij o aktualnih dogodkih 
v domovini ter le-te komentirale s sebi lastno nestrpnostjo do 
družbenopolitičnega sistema v Jugoslaviji. Ker se zavedajo, 
da na dogodke ne morejo imeti neposrednega vpliva, skušajo 
le-to doseči posredno preko stikov v zamejstvu in domovini 
ter poskusov kompromitacije prizadevanj za stabilizacijo 
v domovini pri vladah imigrantskih držav in nekaterih institu- 
cijah, ki se ukvarjajo s problematiko kršitev človekovih pravic. 

Slovenska politična emigracija skuša nekatere kritike 
ustavne ureditve v domovini prikazati kot identične s svojimi 
zahtevami. Sicer pa je slovenska politična emigracija tudi 
v preteklem letu ohranila kontinuiteto v organizacijski, dru- 
štveni in subverzivno-propagandni dejavnosti. Prizadevala si 
je pomladiti svoje vrste oz. navdušiti potomce za politično 
delo. V tem smislu so se nadaljevala tudi prizadevanja za 
združitev vseh emigrantskih struktur in za enoten nastop proti 
obstoječi družbeni ureditvi v domovini: 

Obveščevalna in druga subverzivna dejavnost iz tujine 
Tuje obveščevalne in propagandne ustanove so tudi v letu 

1987 nadaljevale s spremljanjem dogajanj v jugoslovanskem 
in slovenskem prostoru, pri čemer je bil obsežnejši del intere- 
sov skoraj v celoti identičen z interesi iz prejšnjih let, s tem da 
se je s slabšanjem ekonomskih in vamostno-političnih razmer 
v SFRJ večala tudi njihova agresivnost. Na legalen, pollegalen 
in klasično-agenturni način so zbirale podatke o krizi v jugo- 
slovanski družbi, o ukrepih za njeno preseganje, o odnosih 
med federacijo in republikami ter med posameznimi federal- 
nimi enotami, o ugledu ZKJ, kadrovski politiki ZK, razmerah 
na Kosovu, razmerah v JLA, zlasti pa o možnem oporečništvu 
v smislu nastanka politične opozicije obstoječemu družbe- 
nemu sistemu. Predvsem je bila ugotovljena povečana agre- 
sivnost na področju novačenja klasične agenture. 

2. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI 
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI 
S PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE 

Naloge na področju varovanja državne meje so bile v letu 
1987 uspešno opravljene; delavci organov za notranje zadeve 
so s tem prispevali k ugodnim varnostnim razmeram na 
območju mejnih prehodov za mednarodni in obmejni promet 
ter v šišrem zaledju državne meje. Pri svojem delu so uspešno 
sodelovali z delavci carine, obmejnimi enotami JLA, nosilci 
samozaščitnih dejavnosti in občani ter z obmejnimi in var- 
nostnimi organi sosednjih držav. 

Pozitivno so k reševanju problematike varovanja državne 
meje prispevali tudi drugi družbeni dejavniki, predvsem 
nosilci družbene samozaščite. Le-ta je v letu 1987 zajela širok 
krog delovnih ljudi in občanov, kar je še posebno pomembno 
pri varovanju državne meje ter izvajanju preventivnih ukrepov 
z namenom odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj in 
prekrškov ter ostalih družbeno-škodljivih pojavov na teh ob- 
močjih. 

Na ugodnejše varnostne razmere na območju mejnih pre- 
hodov kažie tudi manjše število izrečenih ukrepov, ki jih 
delavci organov za notranje zadeve izvajajo pri kontroli preha- 
janja državne meje. Kljub povečanemu prometu za 6,8% je 
bilo odkritih manj oseb, ki so skušale ilegalno vnesti orožje in 
strelivo (- 29,7%), zaseženih je bilo bistveno manj komadov 
različnih tiskanin (- 70,4%), odkritih je bilo manj primerov 
ponareditve potnih listin (-52,8%) ter uporabe tujih potnih 
listin (-38,8%), prav tako se je zmanjšalo število naših držav- 
ljanov, ki so jih deportirali tuji varnostni organi (-21,5%); 
zmanjšalo se je tudi število poskusov in realiziranih pobegov 
čez državno mejo (-21,5%). Povečalo pa se je število odkritih 
ilegalnih kanalov (+ 13%) ter organizatorajev in sodelavcev 
pri tem (+62,5%), predvsem pa število mejnih incidentov 
(+72,2%). 

2.1 Izvajanje meddržavnih sporazumov in stiski s tujimi 
mejnimi in varnostnimi organi 

Sodelovanje s tujimi mejnimi in varnostnimi organi je v letu 
1987 potekalo v skladu z mednarodnimi sporazumi, meddr- 
žavnimi dogovori in drugimi normativnimi predpisi na eni 
strani ter preko neformalnega dogovarjanja in sporazumeva- 
nja na drugi strani. 

Izvajanje meddržavnih sporazumov SFRJ z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko je bilo realizirano na zasedanjih mešanih komi- 
sij in ostalih pristojnih organov, na katerih je bilo obravna- 
vano izvajanje Videmskega sporazuma o obmejnem prometu, 
sporazuma o obmejnem prometu z Avstrijo, označevanje in 
obnova jugoslovansko-avstrijske meje, izvajanje sporazuma 
med SFRJ in Avstrijo o skupni mejni kontroli v železniškem 
prometu, izvajanje dogovorov jugoslovansko-avstrijske 
delovne skupine za izgradnjo cestnega predora skozi Kara- 
vanke, izvajanje sporazuma med SFRJ in LR Madžarsko 
o ugotavljanju in reševanju mejnih incidentov. 

Kršitev nedotakljivosti držasvnega ozemlja je bilo v letu 
1987 večl kot leto prej in sicer je bilo zabeleženih 93 ( 54) 
kršitev nedotakljivosti državnega ozemlja, od tega 87 (41) na 
škodo naše integritete, 6 (13) pa jih je bilo povzročenih z jugo- 
slovanske strani. 

Pri zaznavi in reševanju mejnih incidentov v letu 1987 niso 
delavci organov za notranje zadeve v nobenem primeru upo- 
rabili strelnega orožja. Sicer pa so se vse kršitve reševale po 
diplomatski poti na lokalnem nivoju ali preko lokalnih meša- 
nih komisij za ugotavljanje mejnih incidentov in drugih kršitev 
nedotakljivosti državne meje. 

2.2 Promet potnikov preko mejnih prehodov za mednarodni 
in obmejni promet 

Na območju SR Slovenije je v letu 1987 čez mejne prehode 
za mednarodniin obmejni promet potovalo v obe smeri 
83.865.133 (78.494.935) potnikov, kar je za 6,8% več kot leta 
1986. Od tega je bilo 36.636.679 (35.0132.342) naših državlja- 
nov kar je 4,6% več kot v letu 1986 in 47.228.454 (43.481.593) 
tujcev oz. 8,6% več. 

V mednarodnem prometu je potovalo 59.500.613 
(54.704.989) potnikov ali 8,7% več. Od tega je bilo 27.308.511 
(25.058.379) naših državljanov ali 8.9% več in 32.192.102 
(29.646.610) tujca ali 8,5% več. Razloge za povečanje prometa 
naših državljanov pripisujemo ugodnejšim nakupom raznih 
prehrambenih in tekstilnih izdelkov v tujini ter turističnim 
aranžmajem po ugodnejših cenah. 

V obmejnem prometu je potovalo 24.364.520 (23.789.946) 
potnikov ali 2,4% več, od tega je bilo 9.328.168 (9.954.963) 
naših državljanov ali 6,3% manj in 15.036.352 (13.834.983) 
tujcev ali 8,6% več. Razlogi za povečanje prometa tujcev so 
v ugodnejših nakupih različnih artiklov ter cenejših gostinskih 
uslugah pri nas. 

2.3. Kontrola prehajanja državne meje in ukrepi na mejnih 
prehodih za mednarodni in obmejni promet 

Na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet so 
v letu 1987 delavci organov za notranje zadeve v zvezi z izvaja- 
njem predpisov, ki urejajo promet potnikov in blaga čez 
državno mejo izvedli 2694 (2966) ukrepov zoper 1393 (1.211) 
oseb, ki so jih zaradi storjenih kaznivih dejanj in drugih zadev 
iskali pravosodni in drugi organi. Število ukrepov se je zmanj- 
šalo za 9,2%. V 816 (850) primerih je bil izveden ukrep zoper 
627 (503) naših državljanov in v 1878 (2.116) primerih zoper 
766 (708) tujcev. 

Na mejnih prehodih ali v njihovi neposredni bližini so 
delavci ONZ zabeležili 3829 (4.874) pobegov in poskusov 
pobegov čez državno mejo oz. 21,5% manj kot leto prej. Od 
tega jih je bilo 3681 (4.743) na t.i. zeleni meji in 148 (131) na 
mejnih prehodih,. 58,3% pobegov je bilo uspešnih, prevlado- 
vali pa so naši državljani. 

V letu 1987 je bilo odkritih 26 (23) ilegalnih kanalov oz. 13% 
več kot leto prej, od tega jih je bilo na meji z Italijo 16 (17) in na 
meji z Avstrijo 10 (6). Prijetih je bilo 52 (32) organizatorjev in 
sodelovcev pri sprovajanju čez mejo. 

Tuji varnostni organi so zaradi klateštva, izvrševanja kazni- 
vih dejanj in drugih vrzokov vrnili 2490 (3169) oseb oz. 21,5% 
manj kot leto prej. Od tega je bilo največ oseb vrnjenih iz 
Italije (64,1%), 35% jih je bilo vrnjenih iz Avstrije, ostali pa iz 
drugih držav. Prevladovale so osebe iz SR Srbije (41,5%), 
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sledijo osebe iz SR BiH (22,5%), SR Hrvatske (19,3%), SR 
Makedonije (7,8%), SR Slovenije (5,9%) in SR Črne gore (3%). 
Italijanski mejni organi so med vzroki za vrnitev navajali 
predvsem izvrševanje kaznivih dejanj in klateštvo, avstrijski 
pa prihod brez delovnega vizuma in izvrševanje kaznivih 
dejanj. Še vedno predstavljajo poseben problem vrnjene mla- 
doletne osebe, predvsem Romi, za katere se problem prične 
že pri identifikaciji, saj deportirani in repatriirani otroci niso 
vpisani v matičnie knjige niti nimajo pri sebi dokumentov. 

3.VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER 
SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 

Organi za notranje zadeve so se na področju varovanja 
javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja 
aktivno vključevali v varnostne in samozaščitne akcije, pri 
čemer je bil poseben poudarek dan kvalitetnejši organizirano- 
sti nadzora in uvajanju preventivnih ukrepov za izboljšanje 
ugotovljenih pomanjkljivosti. V teh prizadevanjih so organi za 
notranje zadeve sodelovali s komiteji za SLO in DS, organi in 
organizacijami v družbenopolitičnih skupnostih ter s sredstvi 
javnega obveščanja s ciljem krepitve varnostne kulture. 
Posebna pozornost pa je bila namenjena varnostno-preven- 
tivni dejavnosti v času Univerziade in turistične sezone. 

3.1. Preventivna dejavnost 
V letu 1987 so organi za notranje zadeve izvedli 78 (26) 

varnostnih akcij s skupno 127.876 (23.011) ukrepi, pri čemer 
je bilo 58 varnostnih akcij izvedenih v okviru ukrepov za 
zagotavljanje varnosti v času Univerziade in turistične sezone. 

Aktivnost ONZ je bila usmerjena tudi v nadzor in strokovno 
pomoč TOZD, OZD in delovnim skupnostim pri varovanju 
družbenega premoženja. Iz pregleda dela je razvidno (preko 
800 poročil o malomarnem ravnanju), da je varovanje še 
vedno slabo, čeprav so bile v poročilih zajete le hujše nepra- 
vilnosti, medtem ko so pri lažjih kršitvah ONZ kršitelje le 
opozarjali. 

Na območju cele republike so ONZ skupaj z organizacijami, 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo varovanja družbenega premože- 
nja in skupaj s komiteji za SLO ini DS, inšpekcijami in požar- 
nimi inšpekcijami izvedli večje število nadzorov vratarsko- 
čuvajskih služb. V več kot 5.500 nadzorih so bile ugotovljene 
več ali manj podobne nepravilnosti (prisotnost alkohola, utru- 
jenost, nepoznavanje pravic in dolžnosti pri tem delu), pro- 
blem predstavlja neustrezno ovrednotenje tega dela, zaradi 
česar je tudi prisotna neustrezna kadrovska struktura varnost- 
nikov. Pri nadzoru je ugotovljeno, da v delovnih sredinah 
vodstveni in vodilni organi nimajo organiziranega lastnega 
nadzora nad sistemom in načinom varovanja družbenega 
premoženja. Zlasti značilno je, da so izredno slabo (zavaro- 
vana gradbišča, kjer celo ob fizičnem varovanju prihaja do 
tatvin materiala (s tovornjaki), pa varnostniki ničesar ne odkri- 
jejio. 

V sodelovanju z občinskimi organi za ljudsko obrambo in 
občinskimi štabi za teritorialno obrambo ter v skladu z usme- 
ritvami občinskih komitejev in svetov za SLO in DS so organi 
za notranje zadeve sodelovali v programih obrambnega in 
samozaščitnega usposabljanja delovnih ljudi in občanov. 
Tako so organi za notranje zadeve v okviru predavanj, semi- 
narjev, obrambno-samozaščitnih vaj in drugih oblik usposab- 
ljanja seznanili s prolematiko narodne^ zaščite 4196 (2.050) 
članov vodstev narodne zaščite in 17.029 (11.050) drugih 
pripadnikov. 

V letu 1987 je bila narodna zaščita aktiviraa 441 (327)-krat 
v krajevnih skupnostih, 182 (126)-krat v OZD in TOZD ter 13 
(21)-krat v delovnih skupnostih. Skupno je bilo aktiviraih 
7.699 (17.667) delovnih ljudi in občanov, od tega 2.203 aktivi- 
ranih za zagotovitev varne poti otrok v šolo. 

Organi za notranje zadeve so pri svojem delu sodelovali 
s komiteji za SLO in DS ter z drugimi nosilci samozaščitnih 
nalog v družbenopolitičnih skupnostih ter jih sproti seznanjali 
z varnostnimi razmerami ter posredovali ugotovitve o oblikah 
nesamozaščitnega vedenja in dajali predloge za uvajanja 
posameznih ukrepov za odpravljanje ugotovljenih pomanklji- 
vosti. 

3. 2. Javni red in mir 
Pregled podatkov o kršitvah zakonov s področja javnega 

reda in miru kaže, da je porast števila prekrškov posameznih 
vrst tako posledica povečanja stopnje prijavljanja s strani 
občanov (število predlogov, ki so nastali na osnovi prijav 
občanov se je povečalo za 2,4%), kakor tudi povečane redne 
in izredne (v okviru preventivnih akcij) aktivnosti organov za 
notranje zadeve (število predlogov, ki so nastali na osnovi 
aktivnosti ONZ se je povečalo za 10,1%). 

V strukturi prekrškov različnih vrst prevladujejo prekrški 
zoper javni red in mir (26.122), sledijo prekrški Zakona o pre- 
hajanju preko državne meje (3.518), Zakona o osebni izkaznici 
(2.739), Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva (1.683). Zakona o varstvu pred hrupom (1.243), 
Zakona o orožju (1.091), itd. 

Med prekrški zoper javni red in mir prevladujejo primeri 
prepipranja (9.402), sledijo primeri kričanja (6.335), pretepa- 
nja (2.329), omalovaževanja pooblaščenih uradnih oseb 
(2.188), pijančevanja (1.856), drznega vedenja (1.145), itd. 
5.322 (5.182) prekrškov zoper javni red in mir je bilo storjenih 
na cesti ali ulici, 5.326 (4.735) v stanovanjih, 8.691 (8.778) 
v gostinskih objektih, 642 (667) na javnih shodih in priredi- 
tvah, 151 (199) na vlakih, 88 (120) na drugih javnih prevoznih 
sredstvih ter 5.902 (5.475) na drugih krajih. Značilno je, da je 
v največji meri v porastu število prekrškov v stanovanjih 
občanov (+12,5%). 

Zaradi kršenja javnega reda in miru so organi za notranje 
zadeve obravnavali 24.520 (23.537) kršiteljev. Med kršitelji je 
bilo 8.284 (7.857) povratnikov oz. 33,8% vseh. 15.295 (14.435) 
kršiteljev je bilo vinjenih ali 62,4% vseh. 

3. 3. Skrb za splošno varnost delovnih ljudi in občanov, 
družbeno in zasebno premoženje ter varstvo življenjskega 
okolja 

Ob raziskovanju kaznivih dejanj organi za notranje zadeve 
najpogosteje ugotavljajo, da samozaščitna in varnostna kul- 
tura še nista uveljavljeni kot sestavini družbene zavesti in da 
se v delovnih in bivalnih okoljih opuščajo ukrepi, ki so nujno 
potrebni za zagotavljanje splošne varnosti delovnih ljudi in 
premoženja ter za varstvo življenjskega okolja. Izkušnje orga- 
nov za notranje zadeve potrjujejo spoznanje potrebe, da 
morajo varstvo pri delu, varstvo pred požari, skrb za prometno 
varnost, skrb za človekovo življenjsko okolje, itd. postati del 
vsakdanje prakse vseh delovnih ljudi in občanov, samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. 

V družbenem sektorju so miličniki in kriminalisti obravna- 
vali 193 (232) nesreč pri delu, ki so imele za posledico 22 (17) 
mrtvih in 171 (213) hudo poškodovanih oseb. Veliko večino 
nesreč povzročijo poškodovanci sami, ker ne upoštevajo 
navodil o varstvu pri delu ter z drugimi vrstami malomarnih 
ravnanj, navzlic temu, da jih ima večina opravljen izpit iz 
varstva pri delu. Najpogostejše poškodbe so: stisnjenja, vrez- 
nine in padci. 

V zasebnem sektorju je iblo 108 (107) nesreč, pri katerih je 
bilo 59 (49) mrtvih in 51 (58) hudo telesno poškodovanih. Pri 
delu s traktorji je bilo 15 (14) mrtvih in 7 (12) hudo poškodova- 
nih, pri gozdarskih delih 14 (14) mrtvih in 7 (10) hudo poško- 
dovanih, pri ostalih kmečkih opravilih 9 (9) mrtvih in 8 (14) 
hudo poškodovanih. 

V gorah je bilo zabeleženo 49 (36) nesreč pri čemer je bilo 
10 (17) mrtvih in 39 (19) poškodovanih. Med vzroki nesreč so 
na prvem mestu zdrsi (19-krat), padci kamenja (7-krat), zvini 
(6-krat), itd. Organi za notranje zadeve so skupaj z Gorsko 
reševalno službo organizirali 46 (36) reševalnih in 8 (13) iskal- 
nih akcij za pogrešanimi osebami. Vse iskane osebe so bile 
najdene. V reševanju in iskanju ponesrečenih v gorah je v 28 
(26) primerih sodeloval helikopter milice. 

Na javnih smučiščih je bilo navzlic prizadevanju žičničarjev 
in navzlic povečani skrbi organov za notranje zadeve zabele- 
ženo 746 (549) poškodb smučarev, pri čemer so bili 4 (1) 
smučarji smrtno poškodovani, 238 (198) je bilo hudo telesno 
poškodovanih, 504 (350) pa lahko telesno poškodovanih. 

Varnost potnikov in blaga v železniškem prometu je z ozi- 
roma na število ugotovljenih kaznivih dejanj in število izred- 
nih dogodkov na višji ravni kot prej, kar seveda ne pomeni, da 
je stanje v celoti zadovoljivo, saj še vedno prihaja na železnici 
do različnih kaznivih dejanj, ki na različne načine ogrožajo 
varnost življenj in premoženja. 
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V družbenem sektorju so delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali 131 (133) škodnih primerov (strojelomi, 
zrušitve, izlitja, ipd.), pri katerih je nastala škoda 543,5 (324,9) 
milijonov din. Pri teh primerih organi za notranje zadeve niso 
mogli ugotoviti subjektivnih vzrokov za njihov nastanek. 
V zasebnem sektorju je bilo 22 (31) tovrstnih škodnih prime- 
rov s škodo 64,1 (36,9) milijonov din. 

Organi za notranje zadeve so v letu 1987 skupaj z drugimi 
subjekti namenili ustrezno pozornost varstvu okolja. Odkritih 
je bilo 55 (89) primerov iztekov nevarnih snovi v okolje, pri 
čemer je v 29 (69) primerih prišlo do onesnaženj voda, v 5 (7) 
primerih do onesnaženj zraka, v 21 (14) primerih pa posledic 
ni bilo moč zaznati zaradi izteka nevarnih snovi v zemljo. 
Zaradi onesnaženj voda je bilo zaznanih 9 (16) primerov 
pogina rib. 

Zoper onesnaževalce je bilo podanih 11 (14) kazenskih 
ovadb. 

O vseh primerih izlivov nevarnih snovi so bili obveščeni 
pristojni inšpektorji, v primerih večjih onesnaženj pa tudi 
komiteji za SLO in DS, pri sanaciji razmer pa so sodelovali še 
gasilci in mobilna ekološka enota Instituta Jože Štefan v Ljub- 
ljani. 

Pri obravnavanju onesnaževanja okolja je potrebno opozo- 
riti na to, da so nekateri predpisi o oddajanju največjih dovo- 
ljenih količin škodljivih snovi v okolje zastareli in preveč 
ohlapni. To je bilo očitno v primeru TE Šoštanj, ko so delavci 
organov za notranje zadeve ugotovili, da TE Šoštanj pri emi- 
siji S02 v ozračje ni kršila predpisov, kajti le-ti dovoljujejo celo 
večje emisije. Primerna omejitev emisije S02 v ozračje zlasti 
na širšem območju Šoštanja je potrebna zlasti z vidika varstva 
ozračja in varstva gozdov, ki so na tem območju zelo priza- 
deti. 

3. 4. Nezakonita posest in nošenje orožja 
V okviru aktivnosti po Zakonu o orožju so organi za notra- 

nje zadeve našli brez lastnika ali zasegli občanom-ilegalnim 
lastnikom 1.228 (1.428) kosov raznega orožja, od tega 473 
(621) kosov vojaškega orožja, 84 (117) kosov lovskega orožja, 
140 (203) kosov športnega orožja in 531 (487) kosov ostalega 
orožja (hladno orožje, deli orožja). Poleg navedenega je bilo 
najdeno ali zaseženo še 164,68 (209,71) kilogramov razstre- 
liva, 23.495 (25.336) komadov raznega streliva, 6.934 (2.934) 
vžigalnih kapic, 67.536 (160.173) petard in 312 (500) kosov 
raznih min in granat. 

3. 5. Uporaba prisilnih sredstev, napadi na miličnike in 
pritožbe občanov 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je v minulem letu 
posvečal posebno skrb ter redno spremljal in analiziral upo- 
rabo pooblastil, odnose miličnikov do delovnih ljudi in obča- 
nov ter organov in organizacij, pritožbe občanov ter napade 
na pooblaščene uradne osebe. Ob sprotnem analiziranju 
vzrokov neizvajanja oz. prekoračitve zakonskih pooblastil pa 
je sproti določal konkretne naloge ter sprejemal potrebne 
ukrepe za učinkovito in dosledno izvajanje zakonskih in pod- 
zakonskih predpisov ter pooblastil. 

Pri zagotavljanju ugodnih varnostnih razmer na področju 
javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja 
so delavci organov za notranje zadeve v letu 1987 v 1.335 
(1.384) primerih uporabili prisilna sredstva. V (663 (675) pre- 
merih je bila uporabljena fizična sila, v 560 (571) sredstvo za 
vklepanje, v 51 (49) gumijevka, v 45 (54) plinsko sredstvo, 
v 9 (24) službeni pes ter v 7 (11) primerih strelno orožje. 

Poleg zmanjšanja števila uporabljenih prisilnih sredstev (— 
3,5%) pa se je v letu 1987 zmanjšalo tudi število neupravičeno 
uporabljenih prisilnih sredstev (-18,5%). Prisilna sredstva so 
bila v 22 (27) primerih neupravičeno uporabljena, kar pred- 
stavlja 1,6% (2,0%) delež v strukturi uporabljenih prisilnih 
sredstev. 

Strelno orožje je bilo uporabljeno v 7 (11) primerih, od tega 
v 4 (5) primerih neupravičeno. V vseh 7 primerih je bilo strelno 
orožje uporabljeno le za opozorilne strele. Delavci organov za 
notranje zadeve so upravičeno uporabili strelno orožje v 3 pri- 
merih in sicer: ob zaustavljanju italijanske ribiške ladje, ki je 
ribarila v naših teritorialnih vodah ter v 2 primerih oboroženih 
napadov na miličnike. V 4 primerih pa so bili izstreljeni opozo- 
rilni streli pri begu osumljencev ter v primeru izvrševanja 
vlomne tatvine. 

Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 5 (3) občanov hudo, 13 
(38) pa lažje telesno poškodovanih, lažje telesno poškodova- 
nih pa je bilo tudi 17 delavcev organov za notranje zadeve. 

Zaradi nezakonite uporabe prisilnih sredstev je bilo 15 
delavcev organov za notranje zadeve disciplinsko kaznova- 
nih, 7 delavcev pa je bilo opozorjenih. 

V letu 1987 so se delovni ljudje in občani pritožili zoper 
postopke pooblaščenih uradnih oseb v 376 (351) primerih, pri 
čemer so bile pritožbe v 89 (92) primerih upravičene, zoper 
delavce organov za notranje zadeve pa je bil uveden ustrezen 
ukrep. Upravičeno so se občani pritožili v 14 (19) primerih 
zaradi uporabe prisilnih sredstev, v 12 (14) zaradi ukrepov pri 
kršitvah cestno-prometnih predpisov, v 10 (13) zaradi žalitev 
in grdega ravnanja, v 14 (11) primerih zaradi netaktnega 
postopka, v 8 zaradi nedostojnega vedenja delavcev organov 
za notranje zadeve, v 5 zaradi neukrepanja ter v 26 primerih 
zaradi drugih vzrokov. 

Na osnovi upravičenih pritožb občanov je bilo 45 delavcev 
organov za notranje zadeve opozorjenih, zoper 41 je bil uve- 
den disciplinski, zoper 3 delavce pa kazenski postopek. 

Pri opravljanju uradnih nalog v letu 1987 so bili delavci 
organov za notranje zadeve napadeni v 116 (95) primerih, ob 
tem pa je bilo 33 delavcev lažje telesno poškodovanih. Zoper 
napadalce in osebe, ki so preprečile ali poskušale preprečiti 
uradno dejanje, je bilo podanih 106 (87) kazenskih ovadb, 13 
(7) oseb pa je bilo predlagano v postopek sodniku za pre- 
krške. 

Najpogosteje je prihajalo do napadov na delavce organov 
za notranje zadeve pri vzdrževanju in vzpostavljanju javnega 
reda in miru ter pri urejanju in kontroli cestnega prometa. 
Napadalci so kot sredstvo napada uporabljali orodje in druge 
predmete (27), fizično silo (80) ter prometno sredstvo (9). 

Pri opravljanju delovnih nalog so bili delavci organov za 
notranje zadeve 28-krat (24-krat) žaljeni, v 1.509 (1.367) prime- 
rih pa so se občani obnašali nedostojno do delavcev organov 
za notranje zadeve. 

3.6. Varovanje osebnosti, objektov in pošiljk 
V skladu z aktualnimi varnostnimi razmerami so delavci 

organov za notranje zadeve skrbeli za varnost najvišjih druž- 
benopolitičnih predstavnikov, denarnih in drugih pošiljk večje 
vrednosti, pomembnih objektov, cestnih in železniških komu- 
nikacij, proslav, javnih shodov in prireditev, itd. 

Pri tehnično varovanih objektih je bilo sproženih 23 pravih 
alarmov, ostali alarmi (3.603) pa so bili lažni, kar je imelo za 
posledico povečano število nepotrebnih intervencij. Zaradi 
predvidenega porasta števila tehnično-varovanih objektov je 
mogoče še vnaprej pričakovati večje število lažnih alarmov, 
v kolikor ne bo prišlo do ustreznih organizacijskih in tehnič- 
nih rešitev. 

3.7. Humanitarna pomoč in druge oblike pomoči, ki so jo 
organi za notranje zadeve nudili delovnim ljudem in 
občanom 

V letu 1987 so delavci organov za notranje zadeve v skladu 
z zakonskimi pristojnostmi in programsko usmeritvijo opravili 
tudi številne socialno-humanitarne dejavnosti pri nuđenju 
različnih oblik pomoči delovnim ljudem in občanom, organi- 
zacijam združenega dela, krajevnim skupnostim ter drugim 
samoupravnim organizacijam v vseh primerih, ko je bilo ogro- 
ženo njihovo življenje, pravice ter družbeno in zasebno pre- 
moženje. 

Samostojno ali v sodelovanju z delovnimi ljudmi in občani 
so delavci organov za notranje zadeve v minulem letu opravili 
32.156 različnih socialno-humanitarnih nalog, v katerih je 
sodelovalo 52.975 miličnikov. 

Oblike pomoči delovnim ljudem in občanom ter socialno- 
humanitarna in druga dejavnost organov za notranje zadeve 
v letu 1987: 

- v 480 primerih naravnih in drugih nesreč (poplave, pla- 
zovi, snežne ujme, itd.) je pri reševanju človeških življenj in 
premoženja sodelovalo 1.080 miličnikov, 

- pri iskanju 516 pogrešanih oseb (otrok, ostarelih, 
duševno bolnih, itd.) je sodelovalo 3.221 miličnikov, 
- 13.548 miličnikov je interveniralo v 7.047 družinskih spo- 

rih in v večini primerov prispevalo k sporazumni rešitvi neso- 
glasij, 
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- 19.320 miličnikov je sodelovalo pri varovanju in zagotav- 
ljanju nemotenega poteka 7.072 javnih shodov in prireditev, 

- 189 ostarelim občanom, naseljenim v oddaljenih krajih, je 
nudilo različne načine pomoči 281 miličnikov, 

- 2.269 miličnikov je v 1.608 primerih nudilo pomoč osnov- 
nim šolam in vzgojnovarstvenim ustanovam, 

-na zahtevo sodišč, sodnikov za prekrške in drugih držav- 
nih organov so miličniki (10.549) vročili 10.089 pisanj, 

- pri iskanju 567 begavcev je sodelovalo 1.093 delavcev 
organov za notranje zadeve, 

- 1.614 miličnikov pa je v 4.558 primerih sodelovalo tudi pri 
nuđenju drugih oblik pomoči delovnim ljudem in občanom, 
gospodarskim ter drugim organizacijam (reševanje na morju, 
prevoz ponesrečencev, nuđenje prve pomoči, uničevanje eks- 
plozivnih teles, ipd.). 

Posebej pa je potrebno izpostaviti pomoč in aktivnosti 
Letalske enote milice, ki je v letu 1987 opravila s helikopter- 
jem 28 zahtevnih stenskih reševalnih akcij ter rešila 23 hudo 
poškodovanih oseb, v okviru nujne medicinske pomoči pa je 
bilo v Klinični center v Ljubljani prepeljanih 21 oseb. V minu- 
lem letu je Letalska enota milice sodelovala tudi pri iskanju 
3 pogrešanih planincev, prevozu meteorologov na Kredarico, 
oskrbi planinskih koč ter na vajah civilne zaščite, športnih in 
drugih prireditvah, itd. 

4. KRIMINALITETA 

Ob upadu števila obravnavanih kaznivih dejanj v naši repu- 
bliki ni razlogov za domnevo, da je v času kriznih družbenih 
razmer teža kriminalitete v slovenski družbi manjša. Značilno 
je, da so večinoma v znatnem upadu nekatere lažje vrste 
premoženjskih kaznivih dejanj, medtem ko so nekatere bolj 
profesionalne in organizirane oblike premoženjske kriminali- 
tete prisotne v večjem številu, povečalo pa se je tudi število 
nekaterih kaznivih dejanj z izrazito poudarjeno vlogo agresiv- 
nosti do človeka in do zasebne in družbene lastnine. Prav 
tako zaskrbljujoče so velike škode, ki so bile povzročene 
s kaznivimi dejanji »belega ovratnika«, pri čemer je temno 
polje tovrstne kriminalitete verjetno še precej veliko. Nepravil- 
nosti se kažejo zlasti v malomarnem odnosu do varovanja 
družbenega premoženja (tako pred napadi od zunaj, kakor 
tudi pred napadi, do katerih prihaja v okviru procesa proiz- 
vodnje in prodaje), v pomanjkljivi skrbi za varstvo pri delu, 
skrbi za varnost javnega prometa ter nenazadnje skrbi za 
varstvo okolja. 

Ob soočanju s problematiko preprečevanja, odkrivanja in 
raziskovanja kaznivih dejanj so organi za notranje zadeve 
skupaj z drugimi strokovnimi in družbenimi dejavniki 
v sistemu SLO in DS namenili pozornost predvsem težjim 
oblikam ogrožanj, tako je pri zatiranju gospodarske kriminali- 
tete bila pozornost namenjena inkriminiranim dejanjem, 
s katerimi je naša skupnost utrpela večjo gmotno škodo in ki 
so ogrožala temelje družbenoekonomskega sistema (zlasti 
nepravilnosti v bančnem poslovanju). Pri zatiranju splošne 
kriminalitete so organi za notranje zadeve vso pozornost 
namenili raziskovanju kaznivih dejanj zoper življenje in telo 
ter zoper spolno nedotakljivost in moralo s ciljem zavarovanja 
fizične integritete in dostojanstva človeške osebnosti. Pri 
obravnavanju premoženjskih deliktov pa so organi za notra- 
nje zadeve namenili pozornost težjim in bolj številnim oblikam 
le-teh, ki so v posameznih primerih imeli elemente profesi- 
onalnosti in organiziranosti, velik del teh deliktov pa je bil 
pogojen tudi z malomarnim odnosom do varovanja družbe- 
nega in zasebnega premoženja. 

4.1. Splošne značilnosti kriminalitete 
Javnim tožilstvom so organi za notranje zadeve v SR Slove- 

niji v statističnem letu 1987 naznanili 35.421 (38.118) kaznivih 
dejanj oz. 2.697 kaznivih dejanj (oz. 7,1%) manj kot v enakem 
preteklem obdobju. 

Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj po KZ SFRJ (od 437 
na 361), po KZ SRS (od 37.559 na 34.927) in poi Carinskem 
zakonu (od 59 na 48), medtem ko se je povečalo število 
kaznivih dejanj po kazenskih zakonih drugih socialističnih 
repubik in socialističnih pokrajin (od 56 na 66) in število 
kaznivih dejanj po posebnih zveznih zakonih (od 7 na 19). 

V primerjavi z letom poprej se je povečalo število obravna- 
vanih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in enotnost jugo- 
slovanskega trga (od 195 na 213), zoper uradno dolžnost 

uradnih oseb v zveznih organih (od 6 na 16), zoper varnost 
zračnega prometa (od 0 na 1), zoper svoboščine in pravice 
človeka in občana (od 350 na 378), zoper spolno nedotaklji- 
vost in moralo (od 256 na 293), zoper človekovo zdravje (od 
6 na 7), zoper pravni promet (Od 581 na 722), zoper javni red in 
mir (od 620 na 724) in zoper splošno varnost ljudi in premože- 
nja (od 425 na 454). 

Iz podatkov je razvidno, da je upad skupnega števila kazni- 
vih dejanj v največji meri pogojen z upadom števila kaznivih 
dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje, manj pa z upa- 
dom nekaterih drugih vrst kaznivih dejanj. 

Družbena skupnost, združeno delo in občani so bili s kazni- 
vimi dejanji v letu 1987 oškodovani za 14,1 (8,5) milijarde 
dinarjev oz. za 65,9% več kot leto prej. Značilno je, da je bil 
družbeni sektor z 11.066 (12.540) kaznivimi dejanji (kar je 
slaba tretjina vseh kaznivih dejanj) oškodovan za 9,9 (6,9) 
milijarde din, kar znaša 70,2% celotne škode. Zasebno premo- 
ženje pa je bilo s 24.355 kaznivimi dejanji oškodovano za 4,2 
milijarde dinarjev. Na porast gmotne škode so vplivala pred- 
vsem neugodna inflacijska gibanja, hkrati pa so veliko škodo 
povzročila nekatera hujša dejanja gospodarske kriminalitete 
v bančništvu (npr. kaznivo dejanje zlorabe položaja in pravic 
odgovorne osebe je imelo za posledico škodo za več kot 
2 milijardi din). 

Skupno je bilo raziskanih 21.319 oz. 60,2% kaznivih dejanj. 
Neraziskanih je ostalo 13.931 oz. 48,8% kaznivih dejanj zoper 
družbeno in zasebno premoženje, 171 neraziskanih kaznivih 
dejanj pa so bila kazniva dejanja drugih vrst. Pri raziskovanju 
drugih vrst kaznivih dejanj, še posebej pri kaznivih dejanjih 
zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost in moralo 
in pri drugih hujših oblikah kaznivih dejanj pa so ostala 
neraziskana le maloštevilna kazniva dejanja, večina težjih 
primerov je bila uspešno raziskana. V celoti gledano se je 
uspešnost odkrivanja letos povečala, saj je neraziskanih 
ostalo 39,8 (41,8)%. Pri tem je potrebno še omeniti, da so 
organi za notranje zadeve v letošnjem letu obravnavali in 
raziskali 569 (774) kaznivih dejanj iz preteklih let. 

4.2. Gospodarska kriminaliteta 
V letu 1987 so organi za notranje zadeve obravnavali 2.076 

(2.071) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete ali 5 kazni- 
vih dejanj več kot leto poprej. Bolj kot število tovrstnih kazni- 
vih dejanj pa je potrebno omeniti, da je skupna škoda zaradi 
gospodarskega kriminala 5.805 (2.270) milijonov din, kar je za 
155,7% več kot leto poprej. 

Največ škode je bilo povzročeno s kaznivimi dejanji zlorabe 
položaja in pravic odgovorne osebe (2,4 milijarde din), gra- 
beža (1,2 milijarde din), nevestnega gospodarjenja (0,8 mili- 
jarde din), itd. 

V notranji strukturi gospodarske kriminalitete prevladujejo 
kazniva dejanja gozdne tatvine (338), sledijo kazniva dejanja 
poneverbe (306), nedovoljene trgovine (159), grabeža (156), 
zatajitve davščin in drugih družbenih dajatev (155), neupravi- 
čene uporabe (121), izdaje nekritega čeka (120), ponarejanja 
ali uničenja poslovnih listin (114), zlorabe položaja in pravic 
odgovorne osebe (102), itd. 

Organi za notranje zadeve so vso pozornost namenili pred- 
vsem odkrivanju hujših oblik kaznivih dejanj v gospodarstvu, 
ki spodkopavajo ekonomske temelje našega družbenega 
sistema, povzročajo gospodarsko in politično škodo ter res- 
neje ogrožajo poslovno uspešnost in delovno moralo v zdru- 
ženem delu. 

Tako so organi za notranje zadeve ob izbruhu afere »Agro- 
komerc« preko SDK in Ljubljanske banke zbrali podatke 
o vrednosti menic, ki jih je brez dolžniško-upniškega razmerja 
izdal Agrokomerc in so jih imele v posesti OZD (za 4,2 mili- 
jarde din) in banke (za 88,4 milijarde din) v naši republiki. Na 
pobudo organov za notranje zadeve sta SDK in tržna inšpek- 
cija opravili kontrolo finančno-materialnega poslovanja in 
kontrolo zaradi prekoračitve predmeta poslovanja pri 4 delov- 
nih organizacijah, ki so neupravičeno posredovale pri pro- 
metu z menicami in si pridobile skupaj 429 milijonov din 
protipravne premoženjske koristi, pri čemer je bilo 30 posa- 
meznikom izplačano 113,5 milijona din. Zoper te delovne 
organizacije so bile podane ovadbe zaradi storitve gospodar- 
skega prestopka s predlogom, da se jim protipravno pridob- 
ljena premoženjska korist odvzame. 

Največ kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete so organi 
za notranje zadeve obravnavali v panogi finančno-tehničnih 
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sredstev - 225 (181), sledijo panoge industrije - 203 (194), 
notranje trgovine - 182 (213), družbenopolitičnih skupnostih 
in organizacij — 172 (140), prometa in zvez — 165 (143), 
gozdarstva - 132 (122), gostinstva in turizma - 87 (97), itd. 

Število posameznih vrst kaznivih dejanj v okviru posamez- 
nih panog gospodarstva ne odraža v celoti teže problematike 
gospodarske kriminalitete v panogi. Tako npr. na področju 
bančništva prevladuje po številu kazniva dejanja izdaje nekri- 
tega čeka, medtem ko je večji del škode bil povzročen (čez 
2 milijardi din) z enim kaznivim dejanjem zlorabe položaja in 
pravic odgovorne osebe. 

Pri nadzoru finančno-materialnega poslovanja v industrij- 
skih in trgovinskih organizacijah so organi za notranje zadeve 
namenili pozornost ugotavljanju vzrokov inventurnih pri- 
manjkljajev. Ugotovljeno je bilo, da so različni primanjkljaji 
v določenem številu primerov posledica grabežev in nevest- 
nega gospodarjenja, v večini primerov je prisoten tudi malo- 
maren odnos do gospodarjenja z družbenimi sredstvi, ki se 
kaže še posebej v tem, da organizacije združenega dela veči- 
noma niso zainteresirane za ugotavljanje resničnih vzrokov za 
nastanek inventurnih primanjkljajev. 

Na področju gradbeništva so pogoste različne nepravilno- 
sti, največkrat pri pridobivanju in izvajanju del, zlasti v prime- 
rih sodelovanj z zasebnimi obrtniki so pogosti pojavi korup- 
cije. Prav tako so pri gradbenih investicijah prisotne še druge 
nepravilnosti (npr. gradnja proti predpisom), katerih odkriva- s 
nje in dokazovanje terja poglobljeno strokovnost tako na 
področju kriminalistike kakor tudi na področju gradbeništva. 

Pri obravnavanju davčnih zatajitev so organi za notranje 
zadeve okrepili sodelovanje z upravami za družbene pri- 
hodke, zaradi česar so bili doseženi boljši rezultati. Vendar pa 
se je ob delu izkazalo, da so z vidika davčnih zatajitev pose- 
ben problem različna kooperacijska razmerja med obrtniki in 
med organizacijami združenega dela, v okviru katerih ni opre- 
deljene uporabe materiala, zaradi česar prihaja do neevidenti- 
ranih viškov materiala. Nepravilnosti se pojavljajo tudi pri 
uvozu blaga za obrtno dejavnost, ki se napačno deklarira in 
često preprodaja naprej v nepredelanem stanju. 

V zunanje-trgovinski dejavnosti beležimo 5 kaznivih dejanj, 
vendar to število ni realen odraz gospodarske kriminalitete na 
tem področju, kajti pri odkrivanju problemov na tem področju 
so organi za notranje zadeve v celoti odvisni od lastne opera- 
tivne dejavnosti, kajti drugi organi strokovnega nadzora (SDK, 
inšpekcije), še manj pa zunanje-trgovinske organizacije, ne 
kažejo interesa za zaščitno in samozaščitno delovanje v zuna- 
nji trgovini. Prav tako je prisotno spoznanje, da se z dejav- 
nostjo neupravičenega zastopanja tujih firm ukvarja precej 
oseb, vendar so organi za notranje zadeve še vedno premalo 
učinkoviti, kajti le v posameznih primerih so odkriti neupravi- 
čeni zastopniki. Pri odkrivanju kaznivih dejanj na področju 
zunanje trgovine so organi za notranje zadeve sodelovali 
z organi za notranje zadeve iz drugih republik in avtonomnih 
pokrajin, z Narodno banko Slovenije ter z Zveznim deviznim 
inšpektoratom (oddelek v Ljubljani). 

Zaradi gospodarskega kriminala je bilo javnim tožilstvom 
ovadenih 2.423 (2.400) oseb, od tega 258 (237) direktorjev, 19 
(16) računovodij, 14 (25) blagajnikov, 37 (28) ostalih knjigo- 
vodskih delavcev, 23 (34) komercialistov, 107 (115) trgovin- 
skih poslovodij, 109 (108) trgovinskih prodajalcev, 9 (15) 
uvozno-nabavnih referentov, 1 (6) trgovskih potnikov, itd. 

Zaradi enakih ali podobnih kaznivih dejanj je bilo predkaz- 
novanih že 27,6 (24,3)% ovadenih oseb. 

4.3. Splošna kriminaliteta 
V letu 1987 je bilo v naši republiki zabeleženo 33,327 

(36.008) kaznivih dejanj splošne kriminalitete ali 7,4% manj 
kot v enakem obdobju lani. 

Zmanjšalo se je število večine skupin kaznivih dejanj, razen 
števila kaznivih dejanj zoper varnost zračnega prometa 
(porast od 0 na 1), zoper svoboščine in pravice človeka in 
občana (od 350 na 378), zoper spolno nedotakljivost in 
moralo (porast od 256 na 292), zoper človekovo zdravje (od 
6 na 7), zoper pravni promet (od 581 na 722), zoper javni red in 
mir (od 618 na 724), zoper splošno varnost ljudi in premoženja 
(od 425 na 454), kaznivih dejanj po KZ drugih socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin (od 56 na 66) 
ter kaznivih dejanj po drugih zakonih (od 1 na 2). 

V strukturi splošne kriminalitete je zabeleženih 28.536 
(31.363) kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premože- 
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nje, 1,642 (1.684) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 724 
(618) kaznivih dejanj zoper javni red in mir, 722 (581) kaznivih 
dejanj zoper pravni promet, 454 (425) kaznivih dejanj zoper 
splošno varnost ljudi in premoženja, 378 (350) kaznivih dejanj 
zoper svoboščine in pravice človeka in občana, 292 (256) 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in moralo, itd. 

Med posameznimi kaznivimi dejanji je zabeleženo poveča- 
nje pri nekaterih družbeno nevarnejših in drznejših kaznivih 
dejanjih, kot npr.: poskus umora (od 27 na 51), detomor (od 
1 do 2), spolno nasilje (od 18 na 36), kršitev spolne nedotaklji- 
vosti z zlorabo položaja (od 3 na 6), velike tatvine (od 8.091 na 
8.849), ropa (od 131 na 156), roparske tatvine (od 13 na 24), 
nasilniškega obnašanja (od 354 na 466), itd. Pri posameznih 
vrstah kaznivih dejanj je zaznati elemente profesionalnosti 
(npr. pri kaznivih dejanjih velike tatvine) in organiziranosti (pri 
kaznivih dejanjih proizvodnje in prometa z mamili). 

Ob obravnavi vzrokov odklonskih ravnanj posameznikov 
pogosto zanemarjamo vlogo čezmernega uživanja alkoholnih 
pijač kot enega součinkujočih kriminogenih dejavnkov. 
Organi za notranje zadeve so pri raziskovanju kaznivih dejanj 
ugotovili, da je bilo med 25.945 osumljenimi 2.968 oz. 11,4% 
vinjenih, 14. oz. 0,1% pa namerno opitih v času storitve 
kaznivih dejanj. 

Pri obravnavanju kaznivih dejanj v zvezi z mamili je ugotov- 
ljen padec števila odkritih kaznivih dejanj neupravičene proiz- 
vodnje in prometa z mamili (od 51 na 19) in omogočanja 
uživanja mamil (od 47 na 24), naraslo pa je število vlomov 
v lekarne in ponarejanj receptov za dvig narkotikov. Večja je 
količina odkritih in zaseženih mamil. 

Zaseženo je bilo 19.890 gramov hašiša, 4.100 (3.100) gra- 
mov marihuane, 3.620 (150) gramov heroina, 7.250 doz LSD 
približno 1.000 sadik indijske konoplje, ugotovljenih pa je bilo 
tudi 234 primerov zarezovanja makovih glavic. 

Ugotovitve o povečanju povpraševanja po mamilih in o večji 
stopnji organiziranosti proizvodnje in prometa z mamili je 
potrdila tudi preventivno-operativna akcija organov za notra- 
nje zadeve, v okviru katere je bil odkrit prvi laboratorij za 
proizvodnjo LSD v naši republiki. 

4.4. Kriminaliteta mladoletnikov 
V letu 1987 so organi za notranje zadeve obravnavali 4.806 

(4.643) mladoletnikov zaradi temeljnega suma storitve 3.453 
(3.422) kaznivih dejanj. ŠTevilo kaznivih dejanj mladoletnih se 
je povečalo za 3,5%, število obravnavanih mladoletnikov pa za 
0,9%. 

Mladoletniki so bili obravnavani zaradi storitve 3.186 (3.138) 
kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje, od 
tega zaradi 1.522 (1.695) tatvin, 932 (720) velikih tatvin, 2 (2) 
roparskih tatvin, 24 (21) ropov, 217 (212) odvzemov motor- 
nega vozila, 79 (63) goljufij, 113 (101) prikrivanj, 279 (262) 
poškodovanj tuje stvari, itd. 

Med kaznivimi dejanji zoper življenje in telo so mladoletniki 
storili 1 (0) umor, 1 (0) detomor, 17 (15) hudih telesnih 
poškodb, 16 (26) lahkih telesnih poškodb, itd. Število kaznivih 
dejanj mladoletnih zoper spolno nedotakljivost in moralo je 
padlo od 29 na 19 primerov. 

Med 4.806 (4.643) mladoletniki je bilo 85,6 (75,0)% zakon- 
skih, 6,8 (8,9)% nezakonskih, 31 (27) posvojenih, medtem ko 
za 331 (724) mladoletnikov delavcem organov za notranje 
zadeve podatkov ni uspelo ugotoviti. 2.581 (2.311) mladoletni- 
kov je izhajalo iz popolne družine, 900 (711) iz nepopolne, 127 
(91) jih je živelo pri sorodnikih oz. skrbniku, 683 (573) je bilo 
samohraniteljev, itd. 502 (408) mladoletnika sta imela starše 
alkoholike. V poklicni strukturi mladoletnikov je bilo med 
obravnavanimi 47,3 (41,0)% dijakov, 34,9 (33,9)% delavcev, 2,4 
(2,7)% vajencev, itd. 
4.5. Kriminalistično-tehnična in druga strokovna opravila 
organov za notranje zadeve 

V letu 1987 so miličniki opravili 4.627 (4.758) ogledov krajev 
kaznivih dejanj, kriminalisti pa 2.117 (2.621) ogledov, preisko- 
valni sodniki pa 75 (82) ogledov. Skupno je bilo opravljenih 
7.019 (7.461) ogledov ali 5,9% manj kot leto poprej. Z ozirom 
na zmanjšanje števila kaznivih dejanj za 7,1%, manjši delež 
upada števila ogledov pomeni boljšo pokritost kaznivih dejanj 
z ogledi. Na osnovi opravljenih ogledov so bile v 846 (809) 
primerih pridobljene uporabne daktilografske sledi in v 178 
(234) primerih so bili s pomočjo kriminalistično-tehničnih 
ugotovitev identificirani storilci kaznivih dejanj. 
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Poleg ogledov krajev kaznivih dejanj so kriminalistični teh- 
niki opravili 1.535 (1.425) ogledov krajev dogodkov, posneli 
4.732 (4.489) filmov in izdelali 109.126 (123.862) fotografij. 

V laboratorijih RSNZ SR Slovenije so opravili tudi 2.271 
(2.976) preiskav različnih vrst. 274 (455) je bilo fizikalnih 
preiskav, 400 (475) kemijskih, 220 (335) bioloških preiskav, 
521 (656) preiskav dokumentov ter 847 (1.055) daktiloskop- 
skih preiskav. Upad števila preiskav je pogojen delno z upa- 
dom števila kaznivih dejanj, delno pa s selektivnejšim in bolj 
strokovnim pristopom pri obravnavanju zahtevkov za prei- 
skave. 

5. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE S PLINOM 

Čeprav lanskoletna požarna škoda, upoštevajoč inflacijo, 
ne presega predlanske, s požarno-varnostno situacijo v letu 
1987 ne moremo biti zadovoljni, saj v primerjavi z letom prej 
beležimo 5,6% porast števila požarov. Dejstvo, da se po letu 
1982 število požarov iz leta v leto veča (v povprečju za 64.5 
požarov letno), opozarja za nujnost vlaganja dodatnih na- 
porov. 

5.1. Delo Republiškega inšpektorata za požarno varnost 
Republiški inšpektorat za požarno varnost, kot organ 

v sestavi Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR 
Slovenije, je v skladu z Ustavo, zakoni in podzakonskimi 
predpisi skrbel za zakonito in učinkovito opravljanje nalog, ki 
so v njegovi pristojnosti oz. v pristojnosti občinskih in medob- 
činskih požarnih inšpekcij. 

Organi požarne inšpekcije so tako izdali 4.494 (4.338) sogla- 
sij k lokacijskim dovoljenjem, 4.083 (4.150) soglasij h gradbe- 
nim dovoljenjem, 2.064 (2.230) soglasij k uporabnemu dovo- 
ljenju in 228 (118) mnenj k urbanističnim dokumentacijam. 

Opravljenih je bilo tudi 6.296 (5.905) inšpekcijskih pregle- 
dov (3.190 v OZD, 1.201 v obrtnih delavnicah, 926 v objektih 
družbenih dejavnosti in 979 v drugih objektih) in izdanih 1.334 
(1.224) odločb o odpravi pomanjkljivosti. Sodniku za prekrške 
je bilo predlaganih v obravnavo 158 (55) organizacij združe- 
nega dela in 39 (63) fizičnih oseb. 

Požarni inšpektorji so v skladu s pooblastilom Zakona 
o varstvu pred požarom izrekli tudi 324 (289) mandatnih kazni. 

Samostojno ali v sodelovanju z drugimi subjekti so nadzirali 
izvajanje preventivnih ukrepov v turističnih objektih in na 
mestih, kjer potekajo množične prireditve. 

Z rednimi kontrolami prevozov nevarnih snovi je bilo, vsaj 
kar zadeva cestni promet, doseženo izvajanje predpisanih 
varnostnih ukrepov. 

Posebna pozornost je bila namenjena tudi izvajanju predpi- 
sov glede hrambe in uporabe naftnih derivatov in drugih 
vnetljivih tekočin te strupenih in jedkih snovi, s čemer so 
organi požarne inšpekcije prispevali k nadzoru možnih ones- 
naževalcev okolja. RIPV je sodeloval pri pripravi tez za osnu- 
tek Zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi in pri vzpostavitvi 
baze podatkov o nevarnih snoveh v Informacijskem sistemu 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve ter pri ureditvi 
seznama OZD, ki uporabljajo nevarne snovi. 

5.2. Požari 
V minulem letu je bilo v SR Sloveniji 1.878 (1.778) požarov, 

ki so povzročili za 5.994 (3.789) milijonov dinarjev gmotne 
škode. V družbenem sektorju je gorelo 891 (822)-krat, v zaseb- 
nem 965 (943)-krat in v inozemnem 22 (13)-krat. 53,1 (73,4)% 
celotne škode je nastalo v družbenem, 45,6 (25,9)% v zaseb- 
nem in 1,3 (0,7)% v inozemnem sektorju. 

V primerjavi z letom 1986 se je število požarov povečalo za 
5,6%, gmotna škoda pa za 58,2%. 35,0% celotne škode so 
povzročili požari v delovnih organizacijah Exoterm Struževo, 
REK DO RL Velenje, Železarna Ravne na Koroškem, GP GRA- 
DIŠ Ingrad Celje, Perutninski kombinat Neverke, Savske elek- 
trarne Ljubljana in PLANIKA Kamnik. 

V 61,6 (60,5)% primerov so goreli gradbeni objekti, v 27,9 
(27,2)% primerov travniške, gozdne in poljske površine in 
v 10,5 (12,3)% primerov prometna sredstva. 88,4 (87,7)% 
gmotne škode je nastalo v požarih na gradbenih objektih, 5,8 
(10,7)% škode so povzročili požari na prometnih sredstvih in 
5,8 (1,6)% požari na odprtem prostoru. 

1.083 (999) požarov je povzročilo malomarno, neodgovorno 
ali brezbrižno ravnanje posameznikov, 178 (162) požarov je 

bilo posledica naravnega pojava, (strela, samovžig), 99 (112) 
požarov so povzročili otroci, 69 (61) požarov je bilo povzroče- 
nih namerno, 1 (1) požar so povzročile živali, povzročitelj 448 
(443) požarov pa je ostal neznan. 

V požarih oz. zaradi poškodb, ki so jih dobili med požarom, 
je umrlo 23 (16) oseb (največ zaradi zadušitve z ogljikovim 
monoksidom), med žrtvami so kar 4 (2) otroci. Poškodovala se 
je 101 (56) oseba. 

5.3. Eksplozije in nesreče s plinom 
V minulem letu smo na območju naše republike zabeležili 

22 (27) eksplozij, ki so povzročile za 37,8 (254) milijonov 
dinarjev gmotne škode. 12 (18)-krat je eksplodiralo v družbe- 
nem, 10 (8)-krat pa v zasebnem sektorju. Eksplozije v družbe- 
nem sektorju so povzročile 64,3% celotne, v eksplozijah 
nastale, škode. 

6. VARNOST V CESTNEM PROMETU 

Glede na število prometnih nezgod in posledic ostaja Slove- 
nija eno od najbolj ogroženih območij v Evropi, saj primerjava 
stanja na cestah pri nas s stanjem v zahodnih državah kaže, 
da je naša prometna varnost tri do štirikrat slabša. 

Poleg prevladujočih subjektivnih vzrokov prometnih nez- 
god z najhujšimi posledicami (hitrost, neupoštevanje predno- 
sti vožnje, nepravilno prehitevanje, alkoholiziranost, ...) na 
slovenskih cestah na slabšanje prometno-varnostnih" razmer 
vedno bolj vplivajo tudi objektivni vzroki, ki se kažejo v sla- 
bem vzdrževanju voznih površin, premajhni modernizaciji 
cestnega omrežja, vedno slabšem tehničnem stanju vozil, 
premajhnih materialnih sredstvih, vloženih v izboljšanje cest- 
nega prometa, počasnemu prilagajanju kaznovalne politike 
novo nastalim razmeram v cestnem prometu, itd. 

Na zaskrbljujoče stanje prometne varnosti na slovenskih 
cestah kažejo tudi podatki o starosti vozil. Tako je npr. v Slo- 
veniji 7.594 (25,0%) tovornih vozil starejših od 10 let, 3.682 
starejših od 15 let ter 1.342 tovornih vozil starih nad 20 let. 557 
(16,1)% avtobusov je starih nad 10 let, 199 nad 15 let ter 49 
avtobusov nad 20 let. Nad 10 let je starih 113.395 (22,0%) 
osebnih avtomobilov, 37.352 osebnih avtomobilov je starih 
nad 15 let, 8.604 pa nad 20 let. Ob tem niso upoštevana 
tovorna specialna vozila, vlečna in delovna vozila ter ostala 
specialna vozila kot tudi vozila iz drugih jugoslovanskih repu- 
blik. 

6.1. Ukrepi organov za notranje zadeve pri kontroli in 
urejanju cestnega prometa 

Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so miličniki 
v letu 1987 napisali 134.411 (110.016) predlogov za uvedbo 
postopka o prekršku zoper 137.105 (112.087) oseb, od tega 
zoper 1.610 (1.729) tujcev. 

Na kraju prekrška je bilo izrečenih 382.703 (271.792) denar- 
nih kazni, od tega jih je bilo plačanih na kraju prekrška 
336.161 ali 87,8%. Od 46.542 (45.121) neplačanih denarnih 
kazni na kraju prekrška, jih je bilo 18.654 ali 40,0% plačanih 
v 8 dneh. V 641 ali 1,4% so bili ugovori zoper izrečeno kazen 
ugodno rešeni, v 361 ali 0,8% so bili vloženi predlogi za 
uvedbo prekrška, v 26.886 ali 57,8% primerih pa so bile 
denarne kazni poslane v izterjavo občinskim upravam za 
dohodke. 

6.2. Prometne nezgode 
V skladu s pooblastili oz. na zahtevo udeležencev v promet- 

nih nezgodah so v letu 1987 delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali 45.102 (41.112) prometni nezgodi. Med 
temi nezgodami je bilo 6.364 (5.942) prometnih nezgod 
z mrtvimi in poškodovanimi, ki so terjale 558 (504) človeških 
žrtev, 3.334 (2.968) hudih telesnih poškodb, 5.167 (4.879) 
udeležencev pa je bilo lahko, telesno poškodovanih. 

V primerjavi z letom 1986 se je število prometnih nezgod 
z mrtvimi in poškodovanimi povečalo za 7,1%, v njih je izgu- 
bilo življenje 10,7% več oseb, 12,3% jih je bilo več hudo ter 
5,9% več lahko telesno poškodovanih. Najbolj ogroženo kate- 
gorijo udeležencev v cestnem prometu so predstavljali voz- 
niki osebnih avtomobilov (27,4% vseh mrtvih), sledijo pešci 
(25,1%), potniki oz. sopotniki (24,7%), kolesarji (14,7%), itd. 
2.685 ali 31,6% veh poškodovanih na slovenskih cestah v letu 
1987 je bilo potnikov oz. sopotnikov, sledijo vozniki osebnih 
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avtomobilov (2.338), kolesarji (1.814), pešci (1.100), voznikki 
motornih koles (353), itd. 

7. DRŽAVLJANSKA IN OSEBNA STANJA TER 
DRUGA UPRAVNA OPRAVILA 

7.1. Sprejemi in odpusti iz državljanstva SRS in SFRJ 
V letu 1987 je bilo v državljanstvo SRS in SFRJ sprejetih 16 

polnoletnih oseb. Prošnja za sprejem v državljanstvo SRS in 
SFRJ pa je bila zavrnjena 26 prosilcem. 

7.2. Osebna stanja 
V matične knjige je bilo lani vpisanih 27.426 (26.365) rojstev, 

10.216 (10.428) zakonskih zvez, 20.346 (20.047) smrti, eviden- 
tiranih pa je bilo tudi 122.652 kasnejših zaznamkov. V primer- 
javi z letom prej se je število rojstev povečalo za 4%, število 
zakonskih zvez zmanjšalo za 2%, število smrti pa povečalo za 
1,5%. 

7.3. Prijave in odjave občanov 
Lani je na novo prijavilo stalno prebivališče 50.784 (56.507) 

občanov, odjavilo pa 45.741 (52.507). Spremembo stalnega 
prebivališča je prijavilo 30.425 (34.100) občanov. 

7.4. Osebne izkaznice 
V letu 1987 je bilo izdanih ali zamenjanih 111.088 (69.362) 

osebnih izkaznic. 

7.5. Registracija vozil na motorni pogon in vozniki motornih 
vozil 

Ob koncu leta 1987 je bilo v SR Sloveniji registriranih 
677.872 vozil na motorni pogon (27.555 vozil več kot konec 
leta 1986), od tega je 514.850 osebnih avtomobilov, 9.790 
kombiniranih vozil, 30.431 tovornih vozil, 3.457 avtobusov, 
22.186 motornih koles in 87.609 traktorjev, ipd. 

Ob koncu lanskega leta je bilo v SR Sloveniji 769.158 
(736.627) voznikov motornih vozil vseh kategorij, 97.156 
(84.377) voznikov koles z motorjem, delovnih strojev in moto- 
kultivatorjev ter 19.375 (18.363) voznikov traktorjev. 

V vseh centrih za opravljanje vozniških izpitov se je v pri- 
merjavi z lanskim letom število kandidatov občutno povečalo. 

7.6. Potne listine in druga upravna opravila v zvezi 
s prehajanjem državne meje 

Občinski upravni organi za notranje zadeve so v letu 1987 
izdali 150.465 (199.213), podaljšali pa 75.414 (157.338) potnih 
listov. Za potovanja v države, s katerimi naša država nima 
urejenih diplomatskih ali konzularnih odnosov, je bilo izdanih 
4.636 (3.695) vizumov. 

7.7. Orožje, strelivo, eksplozivne snovi. 
Konec leta 1987 je imelo v Sloveniji 36.506 (35.837) občanov 

orožne liste, 6.659 (6.361) občanov pa je imelo dovoljenje za 
posest orožja. Skupno so imeli občani v republiki 72.571 
(69.874) kosov različnega strelnega orožja ali za 8,3% več kot 
leto prej, organizacije združenega dela in druge organizacije 
pa so imele 9.097 (8.915) kosov različnega orožja. 

Zaradi neprevidnega ali malomarnega rokovanja z orožjem 
je bilo lani 23 (16) smrtnih nesreč (v 5 primerih z neprijavlje- 
nim orožjem), v 12 (8) so bili občani huje telesno poškodo- 
vani, v 13 (13) pa lažje. 

7.8. Združevanje občanov, javne prireditve in shodi. 
V SR Sloveniji je bilo ob koncu leta 1987 registriranih 

10.474 (10.297) društev in družbenih organizacij, v republiški 
register pa je bilo vpisanih 704 (692) društev. Pristojnim orga- 
nom je bilo lani priglašenih 11.411 (11.692) javnih prireditev, 
od tega je za 1 (10) bila izdana odločba o prepovedi. V skladu 
z Zakonom o javnih shodih in javnih prireditvah je bilo izdano 
629 (611) dovoljenj, 21 (27) zahtevkov pa je bilo zavrnjenih. 

Verskim skupnostim so pristojni organi izdali 1.380 (1.375) 
dovoljenj za verske obrede izven cerkvenih objektov, zavrnili 
pa so 7 (1) zahtev. 

poročevalk"- 

7.9. Tuji tisk 
Za vnos in razširjanje tujega tiska je v SR Sloveniji registri- 

ranih 6 organizacij združenega dela, republiški organi pa ga 
prejemajo neposredno. Lani je bilo fizičnim osebam odvzeto 
295 (1.730) izvodov tujih tiskanin. 

7.10. Tujci 
V letu 1987 je bivalo v SR Sloveniji 584 (562) tujcev, ki so 

imeli dovoljenje za stalno bivanje in 1.559 (1.614) tujcev, ki so 
imeli dovoljenje za začasno bivanje. Prošnjo za stalno naseli- 
tev v SFRJ je vložilo 124 (121) tujcev. 

8. OSTALA DEJAVNOST REPUBLIŠKEGA 
SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE 

8.1. Normativna dejavnost 
Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije je 

v letu 1987 na področju normativne dejavnosti pripravil oz. 
sodeloval pri pripravah zakonov in podzakonskih predpisov, 
ki sodijo v pristojnost organov za notranje zadeve. 

V skladu s sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
v letu 1986, je Republiški sekretariat za notranje zadeve pri- 
pravil predlog za izdajo zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi s tezami, ki ga je Skupščina SR Slovenije obravnavala 
v mesecu maju, osnutek zakona pa v septembru leta 1987. 
Zveznemu izvršnemu svetu je bil poslan tudi dopis s predlo- 
gom o ureditvi zveznih predpisov na tem področju. 

V januarju leta 1987 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel tudi novo Uredbo o nazivih v organih za notranje 
zadeve, označbah funkcij, uniformi, barvi in emblemu na 
službenih vozilih milice ter o oborožitvi in posebni opremi 
delavcev organov za notranje zadeve. 

8.2. Upravna dejavnost 
V letu 1987 je Republiški sekretariat za notranje zadeve 

v sodelovanju z občinskimi upravnimi organi za notranje 
zadeve namenjal več pozornosti reševanju upravnih notranjih 
zadev, zlasti na področju zakonitosti, ekonomičnosti in učin- 
kovitosti dela. 

V cilju izboljšanja strokovnosti dela občinskih upravnih 
organov je Republiški sekretariat za notranje zadeve organizi- 
ral več seminarjev in posvetovanj (seminar za predstojnike 
občinskih upravnih organov, seminar za referente za osebna 
stanja, seminar za matičarje, seminar za področje javnega 
reda in miru ter potnih listin, seminar s področja upravnih 
zadev prometa). 

8.3. Informiranje o varnostnih in strokovnih vprašanjih 
V letu 1987 je Republiški sekretariat za notranje zadeve 

okrepil redno obveščanje družbenopolitičnih dejavnikov, 
nosilcev samozaščitnih aktivnosti in drugih subjektov 
v sistemu SLO in DS, v krajevnih skupnostih, občinah, regijah, 
republiki in federaciji o aktualnih varnostnih razmerah in 
pojavih. 

Prejemnikom je bilo preko rednih in izrednih akcij, poročil, 
obvestil in analiz posredovanih 508 dnevno-informativnih pre- 
gledov dogodkov in pojavov v SR Sloveniji in subverzivno- 
propagandnih vsebin tujih medijev, 388 drugih informacij in 
obvestil ter 154 različnih ocen, analiz in pregledov o var- 
nostno-relevantnih pojavih v naši republiki. 

8.4. Informacijski sistem organov za notranje zadeve 
Delo Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slo- 

venije na področju razvoja Informacijskega sistema v organih 
za notranje zadeve je v letu 1987 potekalo usklajeno z delovno 
usmeritvijo organov za notranje zadeve in srednjeročnim pro- 
gramom razvoja do leta 1990. 

Prioriteta je bila usmerjena v izvajanje predvsem tistih 
nalog, ki so omogočale najhitrejši pristop do podatkov in 
informacij preko terminalne mreže ter v intenzivnem razvoj 
sistemske programske opreme (uvajanje novih programov ter 
vzdrževanje tistih, ki predstavljajo standardno osnovo opera- 
tivnega dela na računalniku). 

V cilju popolnjšega in enotnega informiranja operativnih 
delavcev, pravočasnega in kvalitetnejšega obveščanja druž- 
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benopolitičnih organizacij in skupnosti za učinkovitejše 
spremljanje in preprečevanje sovražnih, kriminalnih ter dru- 
gih deviantnih dejavnosti, vključuje ISONZ posebne in samo- 
stojne aktivnosti, usklajene z delovno usmeritvijo organov za 
notranje zadeve v SR Sloveniji. 

9. ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ZADEVE 

9.1. Organizacija in sistemizacija 
Organizacijo in sistemizacijo del in nalog v Republiškem 

sekretariatu za notranje zadeve in na postajah milice s sploš- 
nim delovnim področjem urejata in določata Pravilnik o orga- 
nizaciji in delu ter Pravilnik o sistemizaciji del in nalog. 
V skladu z normativnimi akti o organizaciji in sistemizaciji del 
in nalog ter na osnovi drugih sistemskih zakonov s področja 
državne uprave in notranjih zadev, podzakonskih predpisov in 
priporočil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bilo 
v organih za notranje zadeve sistemiziranih 7.444 delovnih 
mest, 91,0% pa zasedenih. 

V letu 1987 je v organih za notranje zadeve sklenilo delovno 
razmerje 413 delavcev, od tega 57,6% v enotah milice, 8,2% za 
dela in naloge civilnih pooblaščenih uradnih oseb ter 34,2% 
za druga dela in naloge v organih za notranje zadeve. Med 413 
novo sprejetimi delavci v organih za notranje zadeve je bilo 
242 pripravnikov, od katerih so bili 3 z visoko, 1 z višjo in 238 
s srednjo strokovno izobrazbo. 

V preteklem letu je delovno razmerje v organih za notranje 
zadeve prenehalo 378 delavcem. Na lastno željo je delovno 
razmerje prenehalo 196 (191) delavcem, 133 (172) delavcev je 
bilo starostno, 18 pa invalidsko upokojenih, 9 delavcev je 
umrlo (2 pri opravljanju službene dolžnosti), 12 (18) je bilo 
disciplinsko izključenih, 10 delavcev pa je bilo razrešenih iz 
drugih razlogov. Med vzroki za prenehanje delovnega raz- 
merja na lastno željo so delavci najpogosteje navajali nezado- 
voljstvo s pogoji dela in višino osebnega dohodka (50,0%) ter 
osebne razloge (24,5%). 

9.2. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

V letu 1987 je strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje delavcev organov za notranje zadeve potekalo 
ob delu, iz dela in za delo v Izobraževalnem centru organov za 
notranje zadeve, Višji šoli za notranje zadeve ter v drugih 
izobraževalnih institucijah in organizacijah zunaj organov za 
notranje zadeve. Šolanje je uspešno zaključilo in bilo razpore- 
jenih 186. (150) kadetov, 21 (34) miličnikov pripravnikov, 71 
(53) delavcev na Višji šoli za notranje zadeve, 10 (9) slušateljev 
Oddelka za notranje zadeve na Pravni fakulteti v Ljubljani in 
3 (2) slušatelji Vojaške akademije kopenske vojske v Beo- 
gradu. 

V Šoli za kadete se je v minulem letu šolalo 728 (753) 
bodočih miličnikov, v Šoli za miličnike pa 23 (41). V Višji šoli 
za notranje zadeve je bilo redno vpisanih 88 (112) študentov, 
izredno pa 149 (181). V Oddelku za notranje zadeve na Pravni 
fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani je bilo vpisanih 
60 slušateljev, na rednem šolanju v Vojaški akademiji kopen- 
ske vojske v Beogradu pa se je nahajalo 8 (8) delavcev 
organov za notranje zadeve. V drugih vzgojnoizobraževalnih 
institucijah zunaj organov za notranje zadeve se je v letu 1987 
izobraževalo 95 (208) delavcev, na podiplomski študij pa je 
bilo vpisanih 17 (25) delavcev. 

9.3. Disciplinski ukrepi 
V preteklem letu je bilo delavcem organov za notranje 

zadeve izrečenih 267 (297) disciplinskih ukrepov, od tega: 
- 47% (39%) opominov, 
- 38% (35%) javnih opominov, 

- 8% (14%) pogojnih prenehanj delovnega razmerja, 
- 5% (6%) prenehanj delovnega razmerja, 
- 1% (4%) denarnih kazni, 
- drugo 1% (2%). 
252 ukrepov je bilo izrečenih uniformiranim, 15 pa civilnim 

delavcem. 127 (136) delavcev je bilo obravnavanih zaradi 
lažje, 140 (161) pa zaradi hujše kršitve delovne obveznosti oz. 
delovne discipline. 

42 (41) % disciplinskih ukrepov je bilo izrečenih delavcem, 
starim od 20 do 25 let. 

V letu 1987 je bilo zoper delavce organov za notranje 
zadeve uvedenih tudi 66 kazenskih postopkov, kar je za 17,5% 
manj kot v predhodnem obdobju. Med vzroki uvedbe kazen- 
skega postopka prevladujejo: ogrožanje javnega prometa (35 
ali 53,0% vseh kazenskih postopkov) in grdo ravnanje z zlo- 
rabo uradnega položaja ali uradnih pravic (18 ali 27,3%). Manj 
kot v letu prej pa je bilo povzročitev hude telesne poškodbe 
(5), goljufij (2), zlorab uradnega položaja ali uradnih pravic iz 
koristoljubja (1), izsiljevanj izpovedbe (1), kršitev nedotaklji- 
vosti stanovanja (1), tatvin (1), protipravnega odvzema prosto- 
sti (1) ter drugih kaznivih dejanj. 

9.4. Odlikovanja in priznanja 
V letu 1987 je bilo ob 13. maju, Dnevu varnosti, delavcem 

organov za notranje zadeve podeljenih 148 državnih odliko- 
vanj (RED REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM, RED ZASLUG 
ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO, RED DELA S SREBRNIM 
VENCEM, MEDALJA ZASLUG ZA NAROD, MEDALJA DELA) in 
10 plaket Varnosti posameznikom in družbenopolitičnim or- 
ganizacijam. 

Ob Dnevu republike pa je 10 delavcev OZN prejelo Plaketo 
varnosti. 

Delavcem organov za notranje zadeve, zunanjim sodelav- 
cem, družbenopolitičnim organizacijam in drugim instituci- 
jam je bilo podeljenih tudi 689 priznanj organov za notranje 
zadeve ter 3 znaki »HRABRO DEJANJE«. 

10. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE, 
TEHNIČNA OPREMLJENOST IN INVESTICIJSKA 
VLAGANJA ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 

10.1. Proračunsko-finančno poslovanje 
V letu 1987 so družbenopolitične skupnosti zagotovile 

organom za notranje zadeve v skladu z zakonom o proračunu 
SR Slovenije in drugimi zakonskimi in podzakonskimi pred- 
pisi sredstva v višini 78.970.104,322 dinarjev oz. 153,1% več 
sredstev kot leto prej. 

Razpoložljiva finančna sredstva RSNZ SR Slovenije v letu 
1987: 
- sredstva republiškega proračuna 75,299.864.130 din 
- prenešena sredstva iz leta 1986 963.236,572 din 
-dohodki 314.922,192 din 
- obresti 340.542,393 din 
- namenske obresti 668.511,825 din 
-soudeležbe 1.383.027,210 din 

V strukturi razpoložljivih sredstev so znašala sredstva 
delovne skunosti 59.435.588,883 (75,3%) din, sredstva uprav- 
nega organa pa 19.534.515,439 (24,7%) din. 

V skladu s politiko ekonomske stabilizacije, akcijskim pro- 
gramom o racionalizaciji dela in gospodarjenja z materialnimi 
in finančnimi sredstvi je Republiški sekretariat za notranje 
zadeve SR Slovenije stalno spremljal in analiziral porabo 
proračunskih sredstev, kontrola finančnega in materialnega 
poslovanja pa je ugotovila, da so bila sredstva organov za 
notranje zadeve v letu 1987 uporabljena namensko, raci- 
onalno in varčno. 
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POVZETKI POROČIL 

o delu pravosodja v SR Sloveniji ter 

informacije o problematiki s področja 

pravosodja v letu 1987 

POROČILO 

Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije 

za pravosodje 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje je na 
seji dne 14. julija 1988 obravnavala pregled opravljenega 
dela Vrhovnega sodišča SR Slovenije v letu 1987, analizo 
poročil temeljnih in višjih sodišč o delu v letu 1987, poro- 
čilo Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tožilstev 
v SR Sloveniji za leto 1987, letno poročilo Republiškega 
senata za prekrške za leto 1987, informacijo o politični 
delikvenci in kaznivih ravnanjih s področja gospodarstva 
in cestnega prometa v letu 1987 in predloge normativnih 
in drugih sprememb za racionalizacijo dela in krepitev 
vloge pravosodnih organov pri varstvu ustavnosti in zako- 
nitosti. Gradiva so Skupščini SR Slovenije predložili: 
Vrhovno sodišče SR Slovenije, Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo, Javno tožilstvo SR Slovenije in 
Republiški senat za prekrške. 

V razpravi na seji je komisija usmerila svojo pozornost 
predvsem na del vsebinske problematike in sicer: stanje 
na področju gospodarske kriminalitete (kazniva dejanja, 
gospodarski prestopki in prekrški), politične kriminali- 
tete (kazniva dejanja in prekrški s političnim obeležjem), 
ter kazniva dejanja in prekrški na področju cestnega 
prometa. Komisija ocenjuje, da je usmeritev pozornosti 
na gospodarski Kriminal utemeljena, ker gre pri tem 
kriminalu za pomemben del oškodovanja družbene last- 
nine; njena pozornost na pojavnost politične kriminali- 
tete je utemeljena, ker gre za izjemno občutljivo proble- 
matiko, ne glede na to, da njen pojav niti po obsegu niti 
težini ni zaskrbljujoč. Kriminaliteti na področju cestnega 
prometa pa je komisija posvetila občutno pozornost 
glede na izjemen porast te delikvence in občutno pove- 
čanje posledic. Zato je bila oblikovana delovna skupina 
z nalogo, da iz poročil Javnega tožilstva SR Slovenije, 
Republiškega senata za prekrške, pregleda opravlje- 
nega dela Vrhovnega sodišča SR Slovenije, analize 
poročil temeljnih in višjih sodišč o delu, oblikuje pose- 
ben elaborat. Ta elaborat, to je »informacija o politični 
delikvenci in kaznivih ravnanjih s področja gospodarstva 
in cestnega prometa in v letu 1987«, naj bi bil vsebinska 
podlaga za razpravo na eni od sej zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

Komisija za pravosodje ugotavlja, da je bilo na področju 
gospodarske kriminalitete številov vseh ovadenih in obto- 
ženih oseb za kazniva dejanja na škodo družbenega pre- 
moženja manjše kot v preteklem letu. Ovadenih je bilo 
20% manj, obtoženih 31% manj kot v letu 1986. Škoda, 
povzročena družbenemu premoženju, nominalno 
narašča, ob upoštevanju inflacije pa realno ostaja na istem 
nivoju, kot pretekla leta ali je celo v upadanju. Pretežni del 
obtoženih so delavci oškodovanih organizacij združenega 
dela, ki ga storijo delavci s posebnimi pooblastili je malo 
in prevladujejo prilaščanja družbenega premoženja zno- 

traj organizacij združnega dela. Med odgovornimi ose- 
bami, ki so obtožene, prevladujejo poslovodje, slede bla- 
gajniki, individualni poslovodni organi in računovodje. 
Med pojavnimi oblikami prilaščanja družbenega premože- 
nja so značilne priiastitve gotovine in viškov, med zlora- 
bami pa favoriziranje posameznih dobaviteljev repromate- 
riala, razne oblike »koristnih« malverzacij in nelojalna 
konkurenca v zunanjetrgovinskem poslovanju. 

Med drugimi kaznivimi dejanji na škodo družbenega 
premoženja prevladujejo tatvine, velike tatvine in goljufije, 
pogosteje pa so tudi zatajitve davščin, nedovoljena trgo- 
vina in izdaja nekritih čekov. 

Čeprav so nekatera dejanja prilaščanja pravno verifici- 
rana kot družbi nevarnejša kazniva djanja, komisija ugo- 
tavlja, da gre predvsem za enostavnejše oblike prilaščanja 
in je takšna pravna kvalifikacija posledica realnega padca 
vrednosti dinarja ob nespremenjeni vrednosti v opisu kaz- 
nivega dejanja. Zaradi inflacijskih razmer so se koncem 
leta spremenile vrednostne opredelitve v posameznih 
določilih zveznega in republiškega kazenskega zakona, 
hkrati pa je prišlo tudi do številnih sprememb v predpisih, 
ki določajo gospodarske prestopke, kar vse pomeni, da 
medsebojni podatki o kriminaliteti niso več realno primer- 
ljivi s prejšnjim obdobjem. Nekatere oblike kaznivih dejanj 
zoper družbeno premoženje opozarjajo, da je ogrožanje 
družbene lastnine vprašanje, ki narekuje stalen boj s to 
vrsto kriminalitete. 

Število gospodarskih prestopkov je v letu 1987 na nivoju 
iz leta 1986. komisija ugotavlja, da so inkriminacije gospo- 
darskih prestopkov preštevilne, inkriminirana so tudi deja- 
nja, ki ne pomenijo kršitev predpisov o gospodarskem in 
finančnem poslovanju. Komisija zato meni, da bi bilo treba 
dekriminirati vse tiste gospodarske prestopke, ki ne ustre- 
zajo definiciji gospodarskega prestopka ali niso posebej 
družbeno nevarni. Zaradi odtujenosti od učinkovitega 
poslovanja so tudi dokaj neživljenjski. Njihovo število je 
toliko večje, kolikor več je administrativnih posegov 
v mikrogospodarske procese. Ob upoštevanju dolgotraj- 
nosti postopkov, se s kaznovanjem gospodarskih subjek- 
tov, po mnenju komisije, ne dosegajo v pričakovanem 
obsegu generalno preventivni učinki. Število postopkov 
zaradi gospodarskih prestopkov ni toliko odvisno od 
splošne družbene discipline na tem področju, kot od spre- 
memb v zakonodaji in aktivnosti organov odkrivanja. 

Komisija ugotavlja, da postaja pregon organizacij zdru- 
ženega dela in njihovih odgovornih oseb zaradi kršitev 
predpisov o gospodarskem in finančnem poslovanju vse 
zahtevnejši. Število ovadenih gospodarskih prestopkov je 
odvisno tudi od aktivnosti inšpekcij in drugih organov 
odkrivanja. Intenzivnost odkrivanja je bila v preteklem letu 
na ravni prejšnjih let. Komisija ocenjuje, da je še vedno 
nezadovoljivo odkrivanje najtežjih gospodarskih prestop- 
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kov, kot so izpodkopavanje enotnega jugoslovanskega 
trga, špekulacij in nelojalne konkurence. 

Prekrški s področja gospodarstva so bili v letu 1987 
v upadanju. Komisija ugotavlja, da so porastle kršitve 
predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, obrtni- 
štvom, standardi, sistemi zvez in notranjo trgovino, ostale 
kršitve s področja gospodarstva pa so v upadu. Komisija 
ocenjuje, da statistični pokazatelji ne odražajo realne slike 
o družbeni disciplini na tem področju, temveč bolj pokaza- 
telji aktivnosti inšpekcijskih služb. 

Na področ/u kaznivih dejanj s političnim obeležjem 
komisija ugotavlja, da so v strukturi vseh prijavljenih oseb 
v letu 1987, bile osebe, prijavljene zaradi političnih delik- 
tov udeležene le z 0,04% enako kot v letu 1986. Pri tovrst- 
nih kršitvah gre za nepovezane izpade posameznih storil- 
cev, dejanja so storjena v lažjih verbalnih oblikah, niso 
plod organizirane sovražne dejavnosti in niso povezana 
s tujino. Pretežno so storjena v gostinskih lokalih in pod 
vplivom alkohola. Komisija ocenjuje, da tovrstna prepove- 
dana ravnanja ne predstavljajo resne družbene nevarnosti. 
Da bi se onemogočila neenotna uporaba zakonskih 
določb o političnih kaznivih dejanjih in prekrških s politič- 
nim obeležjem, se komisija zavzema za ustreznejšo, še 
zlasti pa preciznejšo opredelitev znakov teh kaznivih de- 
janj. 

Komisija ugotavlja, da je bilo zaradi prekrškov s politič- 
nim obeležjem vloženo leta 1987 manj kaznovalnih predlo- 
gov kot v letu prej. V strukturi predlogov za uvedbo 
postopka o prekršku znaša delež prekrškov s političnim 
obeležjem le 0,06%. Ti prekrški so bili storjeni z določenim 
izrekanjem ali razširjanjem vznemirljivih vesti ali trditev in 
sramotenjem družbenopolitične ureditve Jugoslavije ozi- 
roma z izzivanjem ali žaljenjem moralnih, narodnostnih ali 
patriotskih čustev občanov. Gre za izpade posameznikov, 
storjene v gostinskih lokalih pod vplivom alkohola, red- 
keje na delovnem mestu. 

Posebno pozornost je komisija posvetila kaznivim deja- 
njem in prekrškom s področja cestnega prometa. Tu je 
ugotovljen občuten porast tovrstnih dejanj, močno se je 
povečalo število smrtnih žrtev, ranjenih oseb in občutno je 
tudi narasla povzročena škoda. Na varnost cestnega pro- 
meta je vplivala vrsta dejavnikov. Komisija sodi, da porast 
prometnih nezgod ni le posledica poslabšanja prometne 
discipline prometnih udeležencev, temveč je posledica 
več vzrokov. Število osebnih avtomobilov se je v preteklem 
letu povečalo za približno 5%, kar pomeni, da je promet 
gostejši kot v letu 1986. Ceste se razen redkih izjem niso 
izboljšale, njihovo vzdrževanje pa je na meji tiste kvalitete 
vozišča, ki še dovoljuje promet motornih vozil. V prometu 
so motorna vozila, katerih uporabnost je dostikrat že 
dvomljiva zaradi starosti in iztrošenosti. Med vzroki pro- 
metnih nezgod je na prvem mestu neprimerna hitrost, 
sledijo neupoštevanje prednosti, vožnja po nepravi strani, 
nepravilno prehitevanje in alkoholiziranost. 

Glede prekrškov s področja cestnega prometa, komisija 
ugotavlja, da so v letu 1987 v porastu prekrški vožnje brez 
vozniškega dovoljenja in brez izdanega potrdila in to pred- 
vsem pri mladoletnikih. Za prekrške v zvezi z varnostjo 
cestnega prometa je bilo kaznovanih okoli 104.000 storil- 
cev, izrečenih pa je bilo tudi 23.000 varstvenih ukrepov, od 
tega 21.313 varstvenih ukrepov prepovedi vožnje motor- 
nega vozila. 

Komisija meni, da bi bilo potrebno dekriminirati tista 
kazniva dejanja, katera je zaradi manjših posledic mogoče 
primerno sankcionirati kot prekrške. Pri težjih tovrstnih 
kaznivih dejanjih bi bilo potrebno proučiti možnost pred- 
pisovanja takšnih sankcij, ki bi sodiščem omogočile večjo 
možnost izbire. Na področju prekrškov bi bilo potrebno 
razširiti možnost mandatnega kaznovanja, zaostriti kazno- 
valno politiko pri izreku denarnih kazni ter hitreje slediti 
inflacijskim gibanjem. 

Komisija je gradiva, ki so jih predložili Vrhovno sodišče 
SR Slovenije, Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo, Javno tožilstvo SR Slovenije in Republiški senat 
za prekrške, ugodno ocenila. Menila je, da na ustrezen 
način seznanjajo z delovanjem sodišč, javnih tožilstev in 

organov za prekrške, kakor tudi z družbeno-pravno pro- 
blematiko s katero so se ti organi srečevali. 

Komisija je menila, da so organi v letu 1987 delovali 
odgovorno in da je njihovo delo prispevalo k zagotavljanju 
ustavnosti in zakonitosti. Njihovo delovanje je imelo tudi 
preventivni pomen. 

Iz poročil izhaja, da je bil razvit odnos organov do 
javnosti. To je po mnenju komisije pomembno, saj lahko ti 
organi pomembno prispevajo k pravilnemu oblikovanju 
javnega mnenja. 

Pomembna je ugotovitev, da je bilo delo pravosodnih 
organov v letu 1987 bolj ažurno in da so bili vloženi veliki 
napori pri reševanju najstarejših zadev. Temeljna sodišča 
so rešila 49,7% zadev, starejših od 10 let in 54,5% zadev, 
starejših od 5 let. Komisija ob tem opozarja na to, da bo 
tudi v bodoče potrebno vlagati dodatne napore za to, da 
se bodo zadeve reševale čimbolj ažurno. 

Tako kot v preteklih letih so se skoraj vsa sodišča tudi 
v letu 1987 srečevala z določenimi kadrovskimi problemi. 
Pri nekaterih sodiščih je predstavljala velik problem 
zasedba administrativnega kadra, predvsem strojepisk 
zapisnikaric, kar je pogojeno s tem, da je njihovo delo in 
obremenjenost zahtevna, nagrajevanje pa ne dohaja 
nagrajevanja za podobna dela v gospodarstvu ali v drugih 
službah. 

Sodišča v poročilih opozarjajo na škodljive vplive visoke 
inflacije, ki že skoraj onemogoča spremljanje višin pri 
dosojanju odškodnin, kar onemogoča potrebno skladnost 
sodne prakse. Inflacija tudi povzroča, da so razna izveden- 
ska mnenja in cenitve praktično neuporabna že po nekaj 
tednih. Sodišča opozarjajo tudi na pojav tako imenovanih 
masovnih sporov. Dejanska podlaga teh sporov - niso 
sporna dejstva ali različni pogledi na posamezne pravne 
norme, ampak korist, ki jo imajo dolžniki od golega zavla- 
čevanja plačila. Ta pojav se najbolj odraža na področju 
plačilnih nalogov ter gospodarskih spornih zadev. 
Sodišča so za zajezitev tega pojava že dala nekaj zakono- 
dajnih pobud, ki pa še niso naletela na ustrezen odziv. 

Iz poročil izhaja, da je prenos financiranja temeljnih 
sodišč in temeljnih javnih tožilstev na republiški proračun 
s 1. 1. 1988 ugodno vplival na delo teh organov. S tem so 
bili problemi tekočega zagotavljanja sredstev odpravljeni. 
Komisija ocenjuje, da s prenosom financiranja na repu- 
bliko ni bil okrnjen komunalni sistem, temveč je bila dose- 
žena večja racionalnost in učinkovitost dela temeljnih 
pravosodnih organov, za kar se je komisija vseskozi za- 
vzemala. 

Sredstva javnega obveščanja so tudi v preteklem letu 
o delu pravosodnih organov poročala korektno in do več- 
jih nepravilnosti ni prišlo. V posameznih primerih neobjek- 
tivnega ali strokovno nesprejemljivega poročanja so bili 
na intervencijo pravosodnih organov objavljeni popravki 
oziroma dodatne informacije o posameznem pojavu ozi- 
roma zadevi. 

Vrhovno sodišče v svojem pregledu, poleg drugega, 
opozarja tudi, da je pri presoji dokončnih odločb upravnih 
organov vse več primerov takoimenovanega molka 
uprave. Vrhovno sodišče je pri uporabi zakonov skrbelo za 
njihovo usklajeno uporabo in v ta namen sprejelo vrsto 
načelnih pravnih mnenj in pravnih mnenj. Sodelovalo je 
pri pripravi ustavnih sprememb, analiziralo tudi posa- 
mezne pojave oziroma področja dela, od političnega, 
gospodarskega kriminala, korupcije, tudi na daljše 
časovno obdobje. 

Komisija je ob obravnavi poročila o delu Javnega tožil- 
stva SR Slovenije ugotovila, da je bila politika kazenskega 
pregona, kakor so jo izvajala javna tožilstva v SR Sloveniji, 
pravilna ter v skladu z ustavo in zakoni ter stališči Skupš- 
čine SR Slovenije. Iz poročila izhaja, da so javna tožilstva 
obravnavala v preteklem letu 5% manj zadev kot leto prej, 
kar je svojevrsten paradoks, če upoštevamo, da se je 
znižal osebni standard in bi zato pričakovali, da bo krimi- 
nala več. Ti podatki in take ocene pa zaradi statistike niso 
primerljivi s prejšnjimi obdobji, saj se kvalifikacija kaznivih 
dejanj spreminja zaradi cenzusov. Delo javnih tožilstev je 
ažurno. 
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Od vsebinskega dela javnih tožilstev v SR Sloveniji je 
bila v preteklem letu bolj kot kdajkoli prej v ospredju 
problematika tiska. Izražanje različnih pogledov do razmer 
v družbi, ki je lahko kritično, neprijetno, celo predrzno se 
v posameznih okoljih pogosto enači s sovražnim delova- 
njem. Nosilcem idej, ki niso ravno usklajene z obstoječo 
idejno politično usmeritvijo, se kaj hitro pripiše sovražno 
sodelovanje zoper temelje samoupravne družbene ure- 
ditve. 

Republiški senat za prekrške predlaga takojšnjo uskla- 
ditev denarnih kazni v republiških zakonih s spremem- 
bami republiškega zakona o prekrških, s katerimi so bile 
ponovno valorizirane te kazni. Komisija tak predlog pod- 
pira. Iz poročila Republiškega senata za prekrške izhaja, 
da je bil v letu 1987 povečan pripad predlogov za uvedbo 
postopka o prekrških, posebno na področju prometa in to 
za 20%. V zvezi s kaznovalno politiko poročilo ugotavlja, 
da je bila večina izrečenih kazni zoper prekrške denarna 
kazen. 

Izterjava de larnih kazni se je i preteklem letu nekoliko 
izboljšala. Predvsem se je izboljšala pri občinskih upravah 
za prihodke na sedežih občinskih sodnikov za prekrške. 
Še vedno pa so velike težave v zvezi z izterjavo pri upra- 
vah, ki niso na sedežu občir skega sodnika za prekrške aH 
pa so v drugih republikah. 

Na podlagi predloženih poročil je komisija zaključila, da 
je bilo delo sodišč, javnih tožilstev kakor tudi organov za 
prekrške v preteklem letu uspešno. Podprla je v poročilih 
navedenega prizadevanja teh organov za nadaljnje izbolj- 
šanje pogojev dela, usposabljanje delavcev, izboljšanje 
kvalitete dela ter ažurno reševanje zadev. 

Komisija za pravosodje je podprla predloge normativnih 
in drugih sprememb za racionalizacijo dela in krepitev 
vloge pravosodnih organov pri varstvu ustavnosti in zako- 
nitosti, ki jih je pripravil Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 

Komisija predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da 
pretežni del pozornosti usmerijo problematiki, ki jo vse- 
buje »Informacija o politični delikvenci in kaznivih ravna- 
njih s področja gospodarstva in cestnega prometa v letu 
1987«, ki jo je delovna skupina povzela iz poročil republi- 
ških pravosodnih organov. 

Poročili Javnega tožilstva SR Slovenije in Republiškega 
senata za prekrške ter analizo Republiškega sekretariata 
za pravosodje in upravo - poročil temeljnih in višjih 
sodišč o delu v letu 1987 vsebujejo problematiko s katero 
se srečujejo vsa tožilstva, sodniki za prekrške in temeljna 
ter višja sodišča v SR Sloveniji. Razumljivo je torej, da so 
vsa ta gradiva temu primerno tudi obsežna. Iz razlogov 
racionalizacije se je zato Komisija za pravosodje odločila, 
da bo objavila v Poročevalcu samo povzetke teh gradiv 
poleg problemskega gradiva »Informacija o politični delik- 
venci in kaznivih dejanjih s področja gospodarstva in 
cestnega prometa v letu 1987«. Vsem zainteresiranim 
delegatom so seveda na razpolago obširnejša gradiva 
v dokumentacijski službi Skupščine SR Slovenije. Ta 
obširnejša gradiva vsebujejo številne ugotovitve in sta- 
lišča, pomembna za oceno dela pravosodnih organov v SR 
Sloveniji, kot rečeno pa iz razlogov racionalizacije, ni bilo 

mogoče vsega objaviti. Pregled opravljenega dela Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije v letu 1987je objavljen v celoti. 

Objava povzetkov gradiv, pregleda dela Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije in predlogov normativnih in drugih 
sprememb za racionalizacijo dela in krepitev vloge pravo- 
sodnih organov pri varstvu ustavnosti in zakonitosti pa 
ima namen seznaniti delegatsko skupščino z najpomemb- 
nejšo problematiko s katero so se srečevali pravosodni 
organi v preteklem letu ter pobudami za eventualne spre- 
membe normativnih rešitev poleg vprašanj gospodarske, 
politične in cestno-prometne kriminalitete, ki jim je komi- 
sija posvetila posebno pozornost. 

Komisija za pravosodje se je odločila objaviti poleg 
»Informacije o politični delikvenci in kaznivih ravnanjih 
s področja gospodarstva in cestnega prometa v letu 
1987«, Pregled opravljenega dela Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, povzetkov poročil Javnega tožilstva SR Slove- 
nije, Republiškega senata za prekrške, analize poročil 
temeljnih in višjih sodišč o delu v letu 1987 ter predlogov 
normativnih in drugih sprememb za racionalizacijo dela in 
krepitev vloge pravosodnih organov pri varstvu ustavnosti 
in zakonitosti, tudi povzetka poročil o delu sodišč združe- 
nega dela v SR Sloveniji v letu 1987 ter o delu javnih 
pravobranilstev v SR Sloveniji v letu 1987. Za objavo tudi 
-tega gradiva se je komisija odločila, ker ima namen obrav- 
navati to gradivo, ko bo, že oblikovana delovna skupina 
pripravila strnjeno gradivo, ki naj vsebuje predvsem pro- 
blematiko in stanje na področju varstva samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, pravni promet 
z nepremičninami ter druga vprašanja povezana z razpola- 
ganjem oziroma upravljanjem z nepremičninami v druž- 
beni lastnini. 

V okviru varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi bo 
vsekakor pozornost usmerjena tudi na problematiko 
delovnih sporov. Komisija za pravosodje ocenjuje, da bi 
bilo smotrno obravnavo problematike na zborih Skupš- 
čine SR Slovenije, na katero opozarjata poročili Sodišča 
združenega dela SR Slovenije in Javnega pravobranilstva 
SR Slovenije, opraviti na tisti od sej zborov Skupščine SR 
Slovenije, na kateri bo predvidena obravnava poročil ozi- 
roma normativnih aktov s področja stanovanjske, zemlji- 
ške, kmetijske oz. tem področjem sorodne problematike 
ter delovno pravne. Obširnejša poročila Sodišča združe- 
nega dela SR Slovenije in Javnega pravobranilstva SR 
Slovenije so prav tako na razpolago zainteresiranim dele- 
gatom v dokumentacijski službi Skupščine SR Slovenije. 
Komisija za pravosodje predlaga, da zbori Skupščine SR 
Slovenije obravnavajo: 
— Informacijo o politični delikvenci in kaznivih ravnanjih 
s področja gospodarstva in cestnega prometa v letu 
1987, 
— Pregled opravljenega dela Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije v letu 1987, 
— Povzetke poročil drugih republiških pravosodnih 
organov oziroma Republiškega sekretariata za pravoso- 
dje in upravo, ter da na podlagi opravljene razprave 
ocenijo delo pravosodnih organov v SR Sloveniji, ter 
sprejmejo ustrezne usmeritve za bodoče delo teh or- 
ganov. 

INFORMACIJA 

o politični delikvenci in kaznivih ravnanjih s področja 

gospodarstva in cestnega prometa v letu 1987 

Ta informacija obravnava gibanje in problematiko političnih 
kaznivih dejanj in prekrškov s političnim obeležjem, zlorabo 
svobode tiska, gospodarskega kriminala, gospodarskih pre- 
stopkov in prekrškov s področja gospodarstva ter kaznivih 
dejanj in prekrškov zoper varnost cestnega prometa. Podlaga 
za informacijo so poročila o delu Javnega tožilstva SRS, 
Vrhovnega sodišča SRS in Republiškega senata za prekrške 
za leto 1987 in njihovi predlogi ukrepov za izboljšanje stanja 
na obravnavanih področjih. 

I. POLITIČNA KAZNIVA DEJANJA IN PREKRŠKI 
S POLITIČNIM OBELEŽJEM 

V letu 1987 je bilo za kazniva dejanja političnega kriminala 
prijavljenih 17 oseb, od tega je bila prijava glede treh oseb 
(piscev prispevkov za slovenski nacionalni program v Novi 
reviji št. 57) podana od organizacije izven SR Slovenije, glede 
štirih oseb (4 slovenskih vojakov, obtoženih za sovražno pro- 
pagando, ki naj bi jo vršili med služenjem vojaškega roka 
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v Baru) pa je Zvezno sodišče delegiralo krajevno pristojnost iz 
Okrožnega sodišča v Titogradu na Temeljno sodišče v Ljub- 
ljani, enota v Ljubljani. V strukturi vseh prijavljenih oseb v letu 
1987, so osebe, prijavljene zaradi političnih deliktov udele- 
žene le z 0,04% (enako kot v letu 1986). Ob upoštevanju ovadb 
zoper 3 storilce iz leta 1986, so imela javna tožilstva v delu 
ovadbe zoper 20 oseb. Zoper 3 osebe so bile ovadbe zavržene 
(glede prispevkov v Novi reviji št. 57). Ob upoštevanju navede- 
nega je delež obtoženih za kazniva dejanja političnega krimi- 
nala v celotnem številu obtoženih polnoletnih storilcev kazni- 
vih dejanj 0,07%, kar je neznaten delež. Vse osebe so bile 
obtožene zaradi lažjih verbalnih deliktov, po narodni pripad- 
nosti pa so razen ene osebe, Slovenci. Temeljna sodišča so 
v letu 1987 izrekla sodbe 9 osebam, od tega obsodilne 6 ose- 
bam. 5 osebam je bila izrečena pogojna obsodba, le ena 
oseba je bila obsojena na nepogojno kazen 5 let in 2 meseca 
zapora (storilec albanske narodnosti zaradi kaznivega dejanja 
spravljanja orožja in streliva v SFRJ po členu 132. KZ SFRJ 
storjenega v letu 1986). 

Zaradi prekrškov s političnim obeležjem je bilo vloženo 
v letu 1987 113 kaznovalnih predlogov (v letu 1986 141). 
Skupno je bilo v letu 1987 vloženih 180.814 predlogov za 
uvedbo postopka o prekršku, delež prekrškov s političnim 
obeležjem pa je le 0,06%. Pravnomočno kaznovanih za te 
prekrške je bilo v letu 1987 88 storilcev, od tega 11 mladoletni- 
kov (v letu 1986 113 storilcev, od tega 4 mladoletniki). 
Tovrstne zadeve so se obravnavale prioritetno in reševale 
tekoče. Pri tovrstnih prekrških gre predvsem za verbalne 
delikte lažje oblike. Zato je bilo izrečenih le 21 zapornih kazni, 
preostalo pa ob uporabi omilitvenih določil denarne kazni. 

Osnovna značilnost politične kriminalitete v SR Sloveniji 
v letu 1987 je nadaljevanje trenda majhnega števila prijavlje- 
nih, obtoženih in obsojenih oseb, oziroma zmanjševanje šte- 
vila obravnavanih in kaznovanih storilcev prekrškov s politič- 
nim obeležjem. Pri tovrstnih kaznivih dejanjih oziroma prekr- 
ških gre za nepovezane izpade posameznih storilcev, dejanja 
so storjena v lažjih verbalnih oblikah, pretežno po gostinskih 
lokalih pod vplivom alkohola. Splošna ocena pravosodnih 
organov je, da tovrstna prepovedana ravnanja ne predstav- 
ljajo neke resne družbene nevarnosti in zlasti niso plod orga- 
nizirane sovražne dejavnosti in v SR Sloveniji niso v povezavi 
s tujino. Glede na to pravosodni organi v SR Sloveniji ne 
sprejemajo ocene nekaterih zveznih organov o neustrezni 
politiki kazenskega pregona politične kriminalitete v naši 
republiki, kot ne ocene o prikritem sovražnem delovanju 
preko legalnih oblik organiziranja naše družbe, kot so razna 
društva, tribune, alternativna gibanja ipd. V skladu z dognanji 
sodobne znanosti se pravosodni organi v SR Sloveniji zavze- 
majo za dosledno restriktivno uporabo ohlapnih določb 
o političnih kaznivih dejanjih, zlasti določbe prvega odstavka 
133. člena KZ SFRJ. Vsakršna drugačna, širša uporaba teh 
določb lahko pripelje do zatiranja kritičnega mišljenja in jav- 
nega izražanja določenih stališč, v zvezi s tem pa do neenotne 
uporabe zakonov v določbah o politični kriminaliteti. 

Da bi se onemogočila neenotna uporaba zakonskih določb 
o političnih kaznivih dejanjih in prekrških s političnim obelež- 
jem, se pravosodni organi zavzemajo za ustreznejšo, zlasti pa 
preciznejšo opredelitev znakov teh kaznivih dejanj oziroma 
prekrškov. 

II. PREPREČEVANJE ZLORABE SVOBODE 
TISKA 

V letu 1987 so javna tožilstva v SR Sloveniji izrekla tri 
začasne prepovedi razširjanja tiskanih stvari (Mladine št. 26/ 
27, Katedre št. 12 in letaka, ki ga je razmnožilo »Ognjišče« iz 
Kopra). V vseh treh primerih je bilo razširjanje s pravnomočno 
sodno odločbo trajno prepovedano, v dveh primerih v skrče- 
nem obsegu prepovedanih sestavkov. Zoper pet avtorjev so 
bile v letu 1987 vložene obtožbe zaradi kaznivih dejanj storje- 
nih s tiskom. Gre za kazniva dejanja raznih oblik žalitev SFRJ 
in narodov Jugoslavije v člankih, objavljenih v Katedri ozi- 
roma na že omenjenem prepovedanem letaku. 

Osnovna ugotovitev javnih tožilstev glede tiska je, da nji- 
hova obveznost v zvezi s preprečevanjem zlorabe svobode 
tiska presega strokovno sposobnost javnotožilskega kadra. 
Ocena posameznih prispevkov zahteva angažiranje strokov- 
njakov s področja filozofije, zgodovine, kulture. Administrati- 
ven poseg na področju tiskanih stvari mora upoštevati širši 
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aspekt takšnega posega, zlasti vprašanja družbene smotrno- 
sti, za kar pa javna tožilstva, katerih primarna naloga je 
kazenski in gospodarsko-kazenski pregon, kadrovsko niso 
usposobljena. Ob takšni situaciji so morala javna tožilstva 
vendarle izoblikovati neke enotne kriterije kot temeljna izho- 
dišča za prepoved razširjanja tiskane stvari. Takšne kriterije 
so sprejeli javni tožilci v SRS na skupnem posvetu. Pri njiho- 
vem oblikovanju so izhajali iz izhodišča, da mora objavljeni 
sestavek, katerega razširjanje naj se prepove, predstavljati 
kaznivo dejanje, ki bi povzročalo hujše posledice, če tiskana 
stvvar ne bi bila zaplenjena. 

Glede na navedeno se zastavlja vprašanje ustreznosti seda- 
nje zakonodajne ureditve v zvezi s preprečevanjem zlorabe 
svobode tiska. Zlasti se zastavlja vprašanje, ali ne bi bilo 
smotrno ocenjevanje tiska oziroma njegovo kontrolo prenesti 
z javnih tožilcev na republiški upravi organ, pristojen za tisk. 
Proučiti in ustrezno spremeniti bi bilo potrebno tudi določbe 
zakona o zlorabi svobode tiska in drugih oblik javnega obveš- 
čanja ter republiškega zakona o javnem obveščanju, glede 
katerih so se v praksi ugotovile določene pomanjkljivosti. 
Tako bi bilo potrebno natančno določiti, kdaj se šteje stvar za 
natisnjeno, predvideti sankcije za objavo začasno prepove- 
dane tiskane stvari, onemogočiti objavo prepovedane vsebine 
posredno preko objave izreka sodne odločbe in zlasti 
ustrezno in precizno opredeliti prepovedne razloge. 

III. GOSPODARSKI KRIMINAL, GOSPODARSKI 
PRESTOPKI IN PREKRŠKI S PODROČJA 
GOSPODARSTVA 

a) Družbeno lastnino ogrožajo mnogi negativni pojavi, med 
katerimi so najbolj nevarna kazniva dejanja. Med kaznivimi 
dejanji, ki ogrožajo družbeno lastnino je potrebno ločiti kaz- 
niva dejanja gospodarskega kriminala, ki jih storijo odgo- 
vorne in nekatere uradne osebe ter delavci v organizacijah 
združenega dela na škodo teh organizacij, od drugih kaznivih 
dejanj, s katerimi storilci izven organizacij združenega dela 
napadajo družbeno premoženje. 

Število vseh ovadenih in obtoženih oseb za kazniva dejanja 
storjena na škodo družbenega premoženja upada. V letu 1987 
je bilo zanje ovadenih 6155 oseb (20% manj kot v letu 1986) in 
obtoženih 3939 (31% manj kot v letu 1986). Škoda, povzro- 
čena družbenemu premoženju, sicer nominalno narašča, ob 
upoštevanju inflacije pa realno ostaja na istem nivoju, kot 
pretekla leta ali pa je celo v upadanju. 

Za kazniva dejanja gospodarskega kriminala je bilo v letu 
1987 obtoženih 1070 oseb. S kaznivi dejanji so povzročili 
450,115 din škode na družbenem promoženju. Pretežni del 
oboženih (cca 73%) so delavci oškodovanih organizacij zdru- 
ženega dela, ki nimajo posebnih pooblastil. Pravega gospo- 
darskega kriminala, ki ga storijo delavci s posebnimi poobla- 
stili je malo in prevladujejo predvsem prilaščanja družbenega 
premoženja zntoraj organizacij združenega dela. Med odgo- 
vornimi osebami, ki so obtožene, prevladujejo poslovodje (81 
obtoženih), slede pa blagajniki (39), individualni poslovodni 
organi (27) in računovodje (15). Kot prijavitelji nastopajo kot 
v preteklih letih predvsem organi za notranje zadeve, vendar 
pa se povečuje število ovadb, ki jih podajo oškodovane orga- 
nizacije združenega dela (ovadbe zoper 1014 oseb), kar kaže 
na pozitivne premike v samozaščitnem ravnanju teh organiza- 
cij. Se vedno pa je neznaten delež ovadb samoupravnih delav- 
skih kontrol (ovadbe zoper 7 oseb). Med pojavnimi oblikami 
prilaščanja družbenega premoženja so značine prilastitve 
gotovine in viškov, med zlorabami pa favoriziranje posamez- 
nih dobaviteljev repromateriala, razne oblike »koristnih« mal- 
verzacij in nelojalna konkurenca v zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju. Čeprav so nekatera dejanja prilaščanja pravno kvalifici- 
rana kot družbi nevarnejša kazniva dejanja (za grabež je bilo 
obtoženih 57 oseb), gre predvsem za enostavnejše oblike 
prilaščanja in je takšna pravna kvalifikacija posledica real- 
nega padca vrednosti dinarja ob nespremenjeni dinarski vred- 
nosti v opisu kaznivega dejanja. Družbi nevarnejša dejanja se 
ugotavljajo pri zlorabah odgovornih oseb, zlasti v zunanjetr- 
govinskem poslovanju in pri nevestnem gospodarjenju. Nas- 
plošno je ugotoviti, da gospodarski kriminal kljub družbeni, 
gospodarski in socialni krizi kaže tendenco upadanja, tako po 
številu kaznivih dejanj, kot glede realne višine škode. Da gre 
pretežno za manjšo družbeno nevarnost teh dejanj in storil- 
cev kaže tudi podatek o izrečnih sankcijah (54% pogojnih 
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obsodb). Vrhovno sodišče SR Slovenije ocenjuje, da je bila 
kaznovalna politika sodišč, ne glede na visok delež pogojnih 
obsodb, ustrezna. 

Med drugimi kaznivimi dejanji na škodo družbenga premo- 
ženja prevladujejo tatvine, velike tatvine in goljufije, pogoste 
pa so tudi zatajitve davščin, nedovojena trgovina in izdaja 
nekritih čekov. Vseh obtoženih v letu 1987 je bilo 2823 oseb. 
Obtoževanje je bilo uspešno, saj je bilo izrečenih le 7,8% 
oprostilnih sodb. Izrečenih je bilo 1165 pogojnih obsodb, 571 
denarnih in 319 zapornih kazni. 

b) Javna tožilstva so v letu 1987 prejela 2173 ovadb zaradi 
gospodarskih prestopkov, kar je na nivoju iz leta 1986. Ovadi- 
telji so pretežno SDK, slede pa inšpekcijske službe in drugi 
državni organi. Javna tožilstva so vložila 1413 obtožnih pred- 
logov (leta 1986. 1375), izdanih je bilo 1049 obsodilnih sodb 
(77,6%). Javna tožilstva so bila aktivna pri skrbi za zakonitost 
in dovolj strogo kaznovalno politiko. V ta namen so zaradi 
kazni vložila 122 pritožb in bila uspešna v 76%. Po oceni 
tožilstva je kaznovalna politika primerno stroga (pogojna 
obsodba je bila izrečena pravnim osebam le v 38 primerih). 
Splošna ocena je, da statistični podatki ne morejo biti pod- 
laga realne ocene družbene discipline na tem področju. Šte- 
vilo postopkov zaradi gospodarskih prestopkov ni toliko 
odvisno od splošne družbene discipline na tem področju, kot 
od sprememb v zakonodaji in aktivnosti organov odkrivanja 
(zlasti inšpekcijskih služb). Spremembe inkriminacij in pa 
statusne spremembe v organizacijah združenega dela 
pomembno vplivajo tudi na uspešnost obtoževanja. Ob tem ni 
mogoče mimo ugotovitve, da organi odkrivanja ob številnih 
inkriminacijah praviloma prijavljajo kršitve, ki jih je najlažje 
odkriti. 

Z gospodarsko-kazensko represijo bi bilo mogoče vplivati 
na večjo disciplino gospodarskih subjektov, ki se po oceni 
tožilstva ne spreminja, če bi uveljavili nekatere spremembe 
v zakonodaji in izboljšali učinkovitost dela inšpekcijskih 
služb. Inkriminacije gospodarskih prestopkov so preštevilne, 
inkriminirana so tudi dejanja, ki ne pomenijo kršitev predpi- 
sov o gospodarskem in finančnem poslovanju. Zato bi bilo 
potrebno dekriminirati vse tiste gospodarske prestopke, ki ne 
ustrezajo definiciji gospodarskega prestopka ali niso posebej 
druženo nevarni. Inkriminirati bi bilo smotrno le družbeno 
nevarna dejanja, ki pomenijo večjo družbeno nevarnost. 
S tem bi bilo omogočeno dosledno odkrivanje in učinkovito 
kaznovanje storilcev teh dejanj. Poseben problem v zakono- 
daji s tega področja predstavlja sprotnejše prilagajanje višin 
predpisanih denarnih kazni inflacijskih gibanjem. Višina pred- 
pisane denarne kazni za nekatere gospodarske prestopke 
organizacije združenega dela preje navaja k storitvi prepove- 
danega dejanja, kot obratno. Zato bi bilo potrebno višine 
kazni sprotneje usklajevati, v primerih, ki represija ni nujno 
potrebna pa kazenske sankcije nadomestiti z ekonomskimi 
sankcijami. Kadrovsko je potrebno krepiti inšpekcijske 
službe, pri čemer se je zlasti z ustanavljanjem medobčinskih 
služb potrebno izogibati možnostim vpliva lokalne politike na 
njihovo delo. 

c) Prekrški s področja gospodarstva so bili v letu 1987 
v upadanju. Pravnomočno kaznovanih za te prekrške je bilo 
v tem letu 4711 oseb ali 3,77% vseh pravnomočno kaznovanih 
za prekrške. V preteklem letu so porastle le kršitve predpisov 
v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, obrtništvom, standardi, 
sistemi zvez in notranjo trgovino, vse ostale kršitve s področja 
gospodarstva pa so v upadu. Pripad zadev s področja krštitev 
predpisov o cenah je v lanskem letu n. pr. upadel za 47% 
v odnosu na prejšnje leto. Ob tem pa se ocenjuje, enako kot to 
velja za gospodarske prestopke, da statistični pokazatelji ne 
odražajo realne slike o družbeni disciplini na tem področju, 
temveč so boj pokazatelj večje ali manjše aktivnosti inšpekcij- 
skih služb, ki praviloma prijavljajo prekrške, katere je lažje 
odkrivati. V kaznovalni politiki je ugotoviti trend zmanjševanja 
števila izrečenih nizkih denarnih kazni, kar pa je zlasti posle- 
dica valorizacije denarnih kazni v predpisih s tega področja. 
Sodniki za prekške obravnavajo prekrške s področja gospo- 
darstva prioritetno. Kljub temu pa prihaja do večjega števila 
nerešenih in zastaranih zadev. To je zlasti posledica tega, da 
inšpekcijske službe vlagajo kaznovalne predloge pretežno 
v mesecu decembru, tik pred zastranjem, ali pa nepopolne 
kaznovalne predloge. 

Tako, kot na področju drugih prekrškov, bi bilo zaradi 
boljše normativne preglednosti, lažje uporabe predpisov in 

njihove večje učinkovitosti potrebno več protipravnih dejanj 
združevati v en prekršek. Opraviti bi bilo potrebno selekcijo 
protipravnih dejanj in dekreminirati tista ravnanja ali opusti- 
tve, ki so upravnega značaja. Poseben problem, tako kot pri 
gospodarskih prestopkih in drugih prekrških predstavlja 
sprotnejše valoriziranje predpisanih denarnih kazni in bi bilo 
potrebno ta problem nadalje proučevati in najti ustrezne 
zakonodajne rešitve. 

IV. KAZNIVA RAVNANJA ZOPER VARNOST 
JAVNEGA PROMETA 

Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa in posebej 
ogrožanja cestnega prometa so v letu 1987 porastla v večjem 
obsegu kot predhodna leta (za 21,27%). Narašča tudi število 
pravnomočno kaznovanih za prekrške s področja varnosti 
cestnega prometa (za 20,03% več kot v letu 1986). Največ 
prometnih nezgod povzročajo vozniki osebnih avtomobilov, 
sledijo vozniki koles z motorjem, kolesarji in vozniki tovornja- 
kov. Vzrok nezgod je predvsem neprimerna hitrost, slede pa 
neupoštevanja prednosti, vožnja po nepravi strani, nepravilno 
prehitevanje in alkoholiziranost. Vse prometne nezgode so 
povzročene iz malomarnosti. Alkoholiziranost praviloma ni 
edini vzrok za prometno nezgodo, marveč spremljajoča oko- 
liščina. Alkoholiziranost pa je na prvem mestu v strukturi 
prekrškov s področja varnosti cestnega prometa. Sledijo pre- 
krški zaradi vožnje vozila, ki ni tehnično brezhibno, neupošte- 
vanja rdeče luči in šele nato nedovoljenega prehitevanja, 
nedovoljene hitrosti itd. Sodišča izrekajo za temeljna kazniva 
dejanja predvsem denarne kazni (81,58%), za kazniva dejanja 
s hudo telesno poškodbo ali veliko premoženjsko škodo kot 
posledico uporabljajo omilitvena določila in tudi v večjem 
delu izrekajo denarne kazni (63,7%). Za kazniva dejanja 
s smrtno posledico ni mogoče izreči denarno kazen, možna 
pa je pogojna obsodba, ki so jo sodišča izrekla v 44% prime- 
rov. Javna tožilstva so aktivno vplivala na oblikovanje kazno- 
valne politike z vlaganjem pritožb (zoper vsako osmo sodbo). 
31,1% storilcem tovrstnih kaznivih dejanj, predvsem alkoholi- 
ziranim, so sodišča izrekla varnostni ukrep prepovedi vožnje 
motornega vozila. Ukrep je bil izrečen vsakemu osmemu 
povzročitelju prometne nezgode, kar kaže na veliko število 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nezgod. Tudi kazno- 
vanim za prekrške s področja varnosti cestnega prometa se 
izrekajo pretežno denarne kazni (103.425), katerih višina se 
nominalno zvišuje, kar je zlasti posledica valorizacije predpi- 
sanih denarnih kazni. Izrečenih je bilo tudi več zapornih kazni 
(113), predvsem večkratnih prekrškov, izrek varnostnega 
ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, so sodniki za 
prekrške izrekli v letu 1987 21.325-krat. Večina teh sankcij 
(88,42%) je bila izrečena za minimalni rok treh mesecev. 

Splošna ugotovitev je, da je kaznovalna politika primerna. 
Ne glede na takšno ugotovitev in dejstvo, da je prišlo do njene 
zaostritve in do poostrene kontrole v prometu (katere posle- 
dica je večje število kaznovanih za prekrške), ostaja dejstvo, 
da se prometna varnost poslabšuje. To v celoti potrjuje ugoto- 
vitev, da na izboljšanje prometne varnosti ni mogoče vplivati 
predvsem s represivnimi ukrepi, temveč zlasti z ustreznim 
preventivnim delovanjem. Na varnost v cestnem prometu 
vpliva vrsta dejavnikov, od gostote prometa, vedno slabšega 
stanja cest in vozil, do ustrezne prometne discipline. 
Z ustrezno kaznovalno pravno zakonodajo in primerno kazno- 
valno politiko, je mogoče vplivati zlasti na slednji dejavnik, ki 
pa sam zase ne more zagotoviti bistvenega izboljšanja pro- 
metne varnosti. 

Ne glede na navedeno pa bi bilo mogoče tudi v danih 
družbenoekonomskih razmerah z ustreznimi ukrepi vplivati 
na izboljšanje prometne varnosti. Na področju preventive 
obstoji predlog o uvedbi prometne vzgoje kot obveznega 
predmeta v šolah usmerjenega izobraževanja. Na področju 
kaznovalnega prava pa bi bilo potrebno z ustreznimi zakono- 
dajnimi rešitvami (pretežno gre za pristojnosti federacije) 
omogočiti organom odkrivanja, pregona in kaznovanja učin- 
kovito in hitro odkrivanje kršiteljev ter njihovo primerno kaz- 
novanje. Zlasti bi bilo potrebno dekriminirati tista kazniva 
dejanja, katera je zaradi manjših posledic mogoče primerno 
sankcionirati kot prekrške. Pri težjih tovrstnih kaznivih deja- 
njih (s smrtno posledico) bi bilo potrebno proučiti možnost 
predpisovanja takšnih sankcij, ki bi sodiščem omogočala 
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večjo možnost izbire (izrek denarne kazni ob uporabi omili- 
tvenih določil). Na področju prekrškov je potrebno z ustrezno 
selekcijo protipravnih dejanj izločiti takšna dejanja, ki nimajo 
neposrednega vpliva na varnost javnega prometa, ali so 
povsem upravnega značaja. Zlasti v primeru dekriminacije 
lažjih kaznivih dejanj, ko bi reševanje teh zadev prešlo na 
sodnike za prekrške, bi bilo potrebno te razbremeniti reševa- 

nja manj pomembnih zadev in razširiti možnosti mandatnega 
kaznovanja. Enako kot pri drugih kaznivih ravnanjih, za katera 
so predpisane denarne kazni, bi bilo potrebno poskrbeti za 
njihovo sprotnejše valoriziranje. Le s primerno ostro sankcijo, 
ki je izrečena, pa tudi izvršena v krajšem času po storitvi 
prepovedanega dejanja, bo mogoče doseči namen kaznova- 
nja, predvsem pa njegov preventivni učinek. 

PREGLED 

opravljenega dela Vrhovnega sodišča SR Slovenije v letu 1987 

I. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SODIŠČA 

Vrhovno sodišče SR Slovenije (v nadaljevanju sodišče) je 
v letu 1987 opravilo vse programirane naloge, ki izhajajo iz 
njegove pristojnosti sojenja ter iz obveznosti spremljanja in 
proučevanja družbenih odnosov in pojavov ter sodne prakse. 

V okviru svoje redne pristojnosti je sodišče odločalo o red- 
nih in izrednih pravnih sredstvih v kazenskih, civilnih, gospo- 
darskih in upravnih zadevah, o podaljšanju pripora nad tri 
mesece, o sporih o pristojnosti, o prenosu krajevne pristojno- 
sti, o upravnih in računsko-upravnih sporih, o zahtevah za 
varstvo z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic, o zahtevah 
za sodno varstvo v postopku za prekrške in o drugih zadevah 
ki jih določa zakon. 

Število iz prejšnjega leta prenešenih nerešenih zadev, pri- 
pad novih zadev, število rešenih zadev in stanje nerešenih 
zadev ob koncu leta je razvidno iz tabele »Pregled gibanja in 
reševanja zadev v času od 1.1. do 31.12.1987«, ki je sestavni 
del tega pregleda. Na splošno lahko povzamemo, da je bilo 
število nerešenih zadev na začetku leta 1987 v primerjavi 
z letom 1986 večje za 15,6%. Pripad novih zadev se je v letu 
1987 povečal za 7,4%, tako da je bilo leta 1987 skupno v delu 
za 8,8% več zadev kot v letu 1986. Obseg rešenih zadev se je 
povečal za 11,4%. Tako se je število nerešenih zadev ob 
koncu leta 1987 zmanjšalo za 2,7% v primerjavi z letom 1986. 
To predstavlja le 2,5 povprečnega mesečnega pripada novih 
zadev (leta 1986 2,7, leta 1985 pa 2,5). Ob teh podatkih lahko 
ocenimo delo sodišča kot uspešno. 

Sodišče je na občnih sejah sprejelo veliko število načelnih 
pravnih mnenj in pravnih mnenj, drugim vrhovnim sodiščem 
pa je na njihovo prošnjo posredovalo stališča o posameznih 
pravnih vprašanjih. Pri spremljanju in proučevanju družbenih 
odnosov in pojavov so bile izdelane analize, ki so bile posre- 
dovane pristojnim organom in organizacijam. Sodišče je 
nadaljevalo s programom izobraževanja in izdajo literature 
o aktualnih problemih sodne prakse. Spremljalo je judikaturo 
in literaturo ter pri tem nadaljevalo z izvajanjem projekta 
računalniško podprtega pravnega informacijskega sistema. 
Opravilo je več pregledov dela nižjih sodišč z inštruktažnimi 
razgovori. V formalnih in neformalnih oblikah je sodelovalo 
pri delu drugih organov in organizacij, pri delu organov sku- 
čine SRS v pripravah za spremembe Ustave SFRJ, sprejem 
zakonov in drugih predpisov oz. pri analizah izvajanja zako- 
nov, zagotavljalo pa je tudi informiranje o pomembnih tekočih 
zadevah ter sodelovalo s sredstvi javnega obveščanja. 

Vrsta in obseg opravljenega dela sta podrobneje opisana 
v nadaljevanju tega pregleda po posameznih oddelkih oz. 
skupno za sodišče kot celoto. 

II. PRIPAD IN REŠEVANJE ZADEV 

Pripad zadev na kazenskem oddelku je dokaj ustaljen. 
Rešenih je bilo malo manj zadev, kot jih je med letom pri- 
padlo, zato je nerešenih ostalo 45 zadev, kar je 8 zadev več kot 
ob koncu leta 1986. Te so pripadle decembra in so bile na 
koncu leta pri Javnem tožilcu SR Slovenije. Struktura obrav- 
navanih zadev je že vrsto let v bistvu nespremenjena. Največ 
je bilo vloženih zahtev za izredno omilitev kazni, drugih zadev 
pa je bilo manj. Zahtevam za izredno omilitev kazni je sodišče 
ugodilo le v 54 primerih ali 24%. V zahtevah za izreden 
preizkus pravnomočne sodbe se še vedno največkrat napada 
ugotovljeno dejansko stanje, kar pa določba 427. čl. ZKP 
izrecno izključuje. Zato take zahteve nimajo uspeha in je bilo 

ugodeno le devetim, kar je 11%. Uporaba novelirane določbe 
426. čl. ZKP pa je privedla do teg&, da v primerih, ko je 
obsojenec obsojen za več kaznivih dejanj (za nekatera po 
zveznih zakonih, za druga pa po republiških), o isti zahtevi za 
izreden preizkus pravnomočne sodbe odločata Vrhovno 
sodišče SRS in Zvezno sodišče. To kaže na neustreznost in 
nedorečenost navedene določbe ZKP. V zahtevah za sodno 
varstvo še vedno odločno prevladujejo prometni prekrški. 
Tudi v teh zadevah se najpogosteje napada ugotovljeno 
dejansko stanje oz. dokazno oceno, seveda neuspešno. Sod- 
niki kazenskega oddelka so sodelovali pri delu komisije za 
pogojne odpuste. Komisija je obravnavala 1034 prošenj in 
ugodila 546, kar je 53% leta 1986 46%). S tem se v SR Sloveniji 
nadaljuje začrtana politika resocializacije obsojencev, ki 
uživa vso podporo Predsedstva SR Slovenije, ki daje prednost 
pogojnim odpustom pred pomilostitvami. 

Na civilnem oddelku se je pripad glavnih zadev (569 revizij 
in 17 zahtev za varstvo zakonitosti) v primerjavi z letom 1986 
povečal za 22%. Rešenih je bilo za 10% več zadev, tako da je 
ob koncu leta ostalo nerešenih 210 zadev kar je skoraj 71% 
več kot ob koncu leta 1986. Zvišanje navedenega pripada pri 
revizijah ocenjujemo kot posledico vse večjega razvrednote- 
nja denarja in s tem vrednostno zmanjševanje višine zahe- 
tavka, predpisanega za dopustnost revizije (50.000 din, 2. 
odstavek 382. člena ZPP). Občasno zviševanje višine tožbe- 
nega zahtevka, nad katero je dovoljena revizija, ni najbolj 
primeren način v pogojih stalne sorazmerno visoke inflacije. 
Potrebno bi bilo najti bolj učinkovit mehanizem, ki bi dopuš- 
čal revizijo kot izredno pravno sredstvo le v pomembnejših 
sporih. 

Največ sporov je bilo s področja odškodninskega prava, in 
sicer 23,6%, od katerih je bilo polovico sporov iz cestnega 
prometa zoper zavarovalne skupnosti. 

Tako kot v večini drugih sporov se zlasti v odškodninskih 
sporih zelo pereče čuti vsa problematika, ki ima svoj izvor 
v visoki inflacijski stopnji. Trdni kriteriji za odmerjanje 
odškodnin se vse bolj izgubljajo, že obstoječi problemi se 
zaostrujejo. Problem začetka teka zamudnih obresti (od 
dneva izdaje sodbe in ne od nastanka škode) je bil sicer rešen 
z načelnim mnenjem skupne seje Zveznega sodišča, republi- 
ških in pokrajinskih vrhovnih sodišč ter Vrhovnega vojaškega 
sodišča v Bugojnu maja 1987, toda naraščajoča inflacija 
odpira nove probleme, praviloma na škodo oškodovanca. 

Tako je zlasti še vedno odprt problem vračunavanja že 
plačanih akontacij na odškodnine. Zaradi nerešenih proble- 
mov se odgovorne osebe izogibajo plačevanju akontacij, kar 
gre spet na škodo oškodovanca. Iniciativa sodišča, da bi to 
vprašanje rešili na zveznem posvetovanju, ni bila sprejeta. 
Zato je sodišče na občni seji 21. 12. 1987 sklenilo predlagati 
zakonodajno iniciativo za spremembo 394. člena Zakona 
o obligacijskih razmerjih, da se torej načelo denarnega nomi- 
nalizma ustrezno prilagodi sedanjim razmeram. 

Sledijo spori iz obligacijskega prava (v najširšem pomenu), 
ki jih je bilo 17,6%. Spori zajemajo zelo široko področje 
obligacijskega prava, od posameznih pogodb (darilo, grad- 
nja, pogodba o delu, prodaja itd.) do splošnega dela obligacij. 
Izstopajočih sporov ni. V področje obligacijskega prava spa- 
dajo tudi spori iz zahtevkov za plačilo tkim. špekulacijskih 
obresti na podlagi 16. člen Zakona o temeljih poslovanja OZD 
v blagovnem prometu itd. Teh sporov je bilo 6,14% (poleg 
tistih, omenjenih v prejšnjem odstavku). Vsem zahtevkom je 
revizijski senat ugodil. Sodišče je predlagalo, da bi to proble- 
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matiko obravnavala skupna seja oziroma posvetovanje Zvez- 
nega sodišča, republiških in pokrajinskih vrhovnih sodišč ter 
Vrhovnega vojaškega sodišča, zlasti zato, ker je znano, da 
praksa Zveznega sodiča glede tega vprašanja ni enotna, toda 
ta predlog ni bil sprejet. Menimo, da bi bilo treba zahtevati 
avtentično razlago navedene zakonske določbe ali pa sprožiti 
zakonodajno iniciativo zaradi natančnejše opredelitve pojma 
špekulacije (in njenih prayih posledic) v tej določbi. 

Naslednja večja skupina sporov je s področja stvarnega 
prava, ki jih je, upoštevajoč tudi spore iz prometa s kmetij- 
skimi zemljišči, skupno približno 16%. Razlog za porast teh 
sporov je gotovo v vse višji vrednosti nepremičnin oziroma, 
v naraščajočem interesu zanje. 

Ostale večje skupine sporov so spori iz stanovanjskih raz- 
merij (9,5%), spori iz dednega prava (6,5%), preživninski spori 
(5,9%), drugih vrst sporov pa je manj. 

Na gospodarskem oddelku se je v primerjavi z letom 1986 
število izrednih pravnih sredstev nekoliko povečalo (s 33 na 
39). Glede na število gospodarskih sporov na prvi stopnji pa je 
še vedno izredno majhno. Najverjetnejši razlog za to so: 

- da trajajo postopki v gospodarskih sporih še vedno pre- 
cej dolgo, stranke pa postopkov ne želijo podaljševati še 
z vlaganjem izrednih pravnih sredstev; 

- da izhaja večina sporov iz obveznosti plačati zamudne 
obresti; 

- da se stranke zadovoljijo s pravnomočno sodbo kot 
listino, na podlagi katere je možno ustrezno knjiženje. 

Spori, v katerih je bilo vloženo izredno pravno sredstov, 
izvirajo iz različnih pravnih področij. Prevladujejo spori 
v zvezi z izpolnjevanjem gradbenih pogodb, zlasti z zahtevki 
na odpravo napak, oziroma na plačilo stroškov, nastalih 
z odpravo napak, ter z zahtevki na plačilo višje cene od 
prvotno dogovorjene. Bilo je nekaj sporov, v katerih je izvaja- 
lec gradbenih del zahteval zvišanje cene za objekte, ki so se 
gradili v okviru programa samoprispevka III. Pojavili sta se 
tudi dve novi pravni podlagi, ki se do sedaj pri reševanju 
izrednih pravnih sredstev še nista pojavili: 

- neizpolnjevanje obveznosti iz naslova izvoznih stimulacij 
s strani federacije; 

- nezmožnost oz. otežkočena možnost spolnitve obvezno- 
sti kot posledica sporazuma med Jugoslavijo in Irakom 
o odložitvi plačila iraških dolgov našim organizacijam združ- 
nega dela. 

Število računskih upravnih sporov je bistveno upadlo. 
Očitno se uporabniki družbenih sredstev zadovoljujejo 
z dokončnimi odločbami SDK, ki so kvalitetno na visoki stop- 
nji. Še vedno prevladujejo kršitve predpisov, ki urejajo plače- 
vanje davka od prometa blaga in storitev. 

Število upravnih sporov (763) je za 5,2% večje kot v letu 
1986 (725) oziroma za 18% večje kot v letu 1985 (644). 

Struktura zadev je približno enaka kot prejšnja leta. Dobro 
tretjino pripada še vedno predstavljajo davčne (21,8%) in 
lokacijske zadeve (12,6%). V primerjavi s prejšnjim letom je 
zlasti povečan pripad v zadevah izpraznitve stanovanja (za 
47%), v inšpekcijskih zadevah (za 24%) in pri lokacijskih 
dovoljenjih (za 18,5). Pripad pa je zmanjšan zlasti v zadevah 
odstranitve objektov (za 47%), v davčnih zadevah (za 7,2%) in 
v zadevah vojaških in civilnih invalidov (za 7%). 

Število zadev za sodno varstvo z ustavo zajamčenih svoboš- 
čin in pravic po 66. členu ZUS se je bistveno zmanjšalo (od 15 
na 4). Nobena zahteva se ni več nanašala na javno obvešča- 
nje. Pripadle zadeve so se nanašale na razglasitev kulturnega 
spomenika, odklonitev hotelskih uslug, izpraznitev stano- 
vanja. 

Rešenih je bilo 867 upravnih sporov, kar je preko 31% več 
kot v letu 1986. Kvaliteta dela upravnih organov se je v primer- 
javi s prejšnjima dvema letoma nekoliko izboljšala. V letu 1987 
je bilo namreč razveljavljenih 31,7% izpodbijanih odločb 
(1986. leta 35%, 1985. leta pa 34,5%). 
V letu 1987 je bilo vloženih 50 tožb zaradi molka uprave 
(1986-28). Število teh tožb kaže na neažurnost odločanja na 
pritožbeni stopnji, zlasti pri Republiški upravi za družbene 
prihodke (15 tožb), pri Republiškem Komiteju za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora (10 tožb) in pri Republiški geodetski 
upravi (8 tožb). 

V davčnih zadevah še vedno opažamo veliko neažurnosti 
Republiške uprave za družbene prihodke. To se kaže tako 
v tožbah, ki so vložene zaradi molka uprave, kot tudi v zakas- 

nelem dostavljanju upravnih spisov prve in druge stopnje. 
V nasprotju z ZUP-om nam večkrat dostavljajo slabe kopije 
spisov organa prve stopnje namesto izvirnikov, prek računal- 
nika izdane prvostopne odločbe pa včasih niso identične. 
Stranki namreč izdajo odločbo, če pa se stranka pritoži, 
izdelajo novo prvostopno odločbo, ki je včasih nekoliko dru- 
gačna od odločbe, ki jo je prejela stranka, kar pa ni pravilno. 

Pri izdajanju lokacijskih dovoljenj so nekateri občinski 
upravni organi še vedno upoštevali odmike od sprejetega 
urbanističnega programa, urbanističnega načrta za zazidal- 
nega načrta, ki so jih sprejeli občinski izvršni sveti. Strinjali 
smo se s stališčem Ustavnega sodišča SRS, da se določbe 15. 
člena Zakona o urbanističnem planiranju ne morejo uporab- 
ljati po uveljavitvi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor. 

Ugotavljamo, da je večje število občin doslej sprejelo in 
objavilo svoje dolgoročne in srednjeročne plane, so pa še 
občine, ki so te plane sicer sprejele, niso pa jih objavile 
v uradnih glasilih. V vseh primerih, kjer je plan neposredna 
podlaga za izdajo upravne odločbe, plan pa ni bil objavljen, 
smo dosledno odpravljali izpodbijane dokončne odločbe 
(uvedbe komasacijskega postopka, ugotovitev splošnega 
interesa, izročitve nacionaliziranih nepremičnin občini). 
Poseben problem predstavljajo grafični deli občinskih sred- 
njeročnih planov, ki praviloma niso bili objavljeni. 

V primeri z letom 1986 se je še poslabšalo odločanje občin- 
skih upravnih organov o povečanju odstotka vojaške invalid- 
nosti. Od 13 napadenih tovrstnih odločb je bilo 7 (54%) 
odpravljenih. Mnenja posebne zdravniške komisije so še 
vedno pomanjkljivo obrazložena. Take pa so tudi odločbe 
občinskih upravnih organov. 

Kvaliteta odločb republiških inšpektoratov se je v letu 1987 
poslabšala. V letu 1986 smo obravnavali 45 odločb republi- 
ških inšpektoratov in od teh je bilo 17 (38%) odpravljenih. 
V letu 1987 pa smo obravnavali 62 njihovih odločb, od katerih 
je bilo 28 (45%) odpravljenih. Svoj delež pri tem ima tudi 
premalo precizna opredelitev pristojnosti inšpekcij v občin- 
skih odlokih (na primer konkurenca pristojnosti med komu- 
nalno, urbanistično in sanitarno inšpekcijo). 

Evidenčni oddelek je opravljal predvsem tista dela in 
naloge, ki so bile v programu dela sodišča določene kot 
skupne, vsklajeval je delo oddelkov pri analizah in informaci- 
jah o družbeno-pravni problematiki. Oddelek je bil nosilec 
nalog s področja zagotavljanja enotne uporabe zakonov, 
sodelovanja v zakonodajnih postopkih, spremljanja družbe- 
nih odnosov in pojavov ter sodne prakse in literature, uvajanja 
računalniško podprtega pravnega informacijskega sistema, 
publicistične in informacijske dejavnosti ter izobraževanja. 
V okviru oddelka deluje tudi Centralna pravosodna knjižnica. 
V nadaljevanju tega pregleda je podrobneje opisano, kako so 
bile te naloge opravljene. 

III. PREGLEDI IN OCENA DELA NIŽJIH SODIŠČ 

Da bi dobilo vpogled v delo sodnikovih nižjih sodišč, da bi 
se seznanilo s težavami in problemi pri delu sodnikov, s kaz- 
novalno politiko in ugotovilo ter pomagalo razreševati more- 
bitne probleme, opravlja sodišče redne preglede dela nižjih 
sodišč, v smislu določb 15. člena Zakona o rednih sodiščih. 
V letu 1987 je opravilo pregled na kazenskih oddelkih Temelj- 
nega sodišča v Kranju, enote v Radovljici in Temeljnega 
sodišča v Novem mestu, enote v Krškem. Pregledanih je bilo 
514 kazenskih spisov. Sodišče se pri tem poslužuje takega 
načina, da pri sodišču pregleda določeno število rešenih in 
najstarejših nerešenih zadev. Na podlagi ugotovitev izdela 
poročilo, v katerem za vsako posamezno pregledano zadevo 
navede ugotovljene pomanjkljivosti pri delu, oceni opravljeno 
delo in skuša z nasvetom oz. usmeritvijo pomagati sodnikom 
k čimbolj hitremu, racionalnemu in pravilnemu načinu rešitve. 
V poročilu opozori na pomanjkljivosti in napake, ki se največ- 
krat pojavljajo in posreduje predloge za izboljšanje dela. Nato 
na konferenci s sodniki nižjega sodišča o poročilu razpravlja 
in obdela vprašanja, glede katerih je sodnikom potrebno dati 
napotke za boljše in učinkovitejše delo. Z ugotovitvami teh 
pregledov redno seznanja pristojna višja sodišča in Republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo. 
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IV. ZAGOTAVLJANJE ENOTNE UPORABE 
ZAKONOV 

Sodišče je v letu 1987 v veliki meri usmerilo svojo dejavnost 
v zagotavljanje enotne uporabe zakonov, kakor to nalogo 
opredeljujeta Ustava SRS in zakon o rednih sodiščih. Pripra- 
vilo in izvedlo je 5 občnih sej, od tega dve razširjeni s pred- 
stavniki višjih in temeljnih sodišč, drugih pravosodnih orga- 
nov in Pravne fakultete v Ljubljani. V okviru priprav na občne 
seje so bile organizirane s predstavniki sodišč in drugih 
organov, predvsem Javnega tožilstva SRS, Pravne fakultete 
v Ljubljani in Javnega pravobranilstva SRS razširjene seje 
oddelkov, na katerih so bili obravnavani vsi evidenčni primeri, 
ki so jih predložila nižja sodišča in odločeno, kateri od teh 
bodo posredovani v sprejem občni seji. Na razširjenih oddelč- 
nih sejah so bila obravnavana tudi druga pravna vprašanja, 
pomembna za enotno uporabo zakonov. 

Na dveh razširjenih občnih sejah je sodišče sprejelo 54 
načelnih pravnih mnenj in pravnih mnenj, od tega 19 
s področja kazenskega prava, 20 s področja civilnega prava, 
12 s področja gospodarskega prava in 3 s področja uprav- 
nega prava. Objavilo jih je v »Poročilu o sodni praksi«, ki ga 
sodišče redno izdaja. Nadaljnje tri občne seje so bile name- 
njene obravnavanju načelnih stališč in pravnih mnenj za 
Skupno sejo Zveznega sodišča, republiških in pokrajinskih 
vrhovnih sodišč ter Vrhovnega vojaškega sodišča. Delegati 
sodišča so na teh skupnih sejah in posvetovanjih aktivno 
sodelovali. Pri vseh obravnavanih pravnih vprašanjih se je 
sodišče opredelilo do posameznih referatov oz. predlogov 
stališč in mnenj, nekatere referate pa smo tudi sami pripravili. 

Sodišče je dosledno spremljalo in skrbelo za poenotenje 
uporabe zakonov pri kaznivih dejanjih s področja temeljev 
socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti 
SFRJ ter drugih družbeno pomembnih kaznivih dejanj, zlasti 
s področja gospodarske kriminalitete. Spremljalo je tudi izva- 
janje kaznovalne politike nižjih sodišč s tem, da je spremljalo 
vse zadeve, v katerih je bila izrečena kazen 5 let zapora ali 
strožja kazen. 

Sodno prakso je Vrhovno sodišče usmerjalo tudi z reševa- 
njem problemov, o katerih so iz prakse poročala posamezna 
sodišča. Tako je ponovno obravnavalo probleme z varova- 
njem pripornega režima v nekaterih psihiatričnih zavodih, 
probleme v zvezi z izvrševanjem določbe 73. člena zakona 
o vojaški obveznosti, probleme v zvezi z izdajo potrdil 
o kazenskem postopku, problem trimesečnega roka po 2. 
odstavku 96. člena ZKP za vložitev stroškovnika, probleme 
v zvezi s hrambo zaseženega orožja, probleme v zvezi z vpi- 
som bank v sodni register, problematiko varovanja bančne 
tajnosti, probleme v zvezi z overovitvami pogodb za prodajo 
stanovanj itd. Te probleme je sodišče analiziralo in rešilo 
deloma tudi s sodelovanjem z Republiškim sekretariatom za 
pravosodje in upravo. 

Delegati sodišča so sodelovali še na 20. skupnem koordina- 
cijskem sestanku gospodaskih sodišč in gospodarskih oddel- 
kov vrhovnih sodišč republik in pokrajin, na katerem so bila 
zavzeta številna stališča s področja gospodarskih sporov, 
gospodarskih prestopkov in registerskega sodstva. 

Pomembna za poetnotenje sodne prakse so bila posvetova- 
nja s področja civilnega prava, na katerih so sodelovali pred- 
stavniki sodišča in sicer o problematiki izvenzakonske skup- 
nosti (skupaj s Pravno fakulteto v Ljubljani), problematiki 
izvajanja Zakona o nepravdnem postopku in problematiki 
izvajanja Zakona o stanovanjskih razmerjih. Ob vseh teh 
posvetovanjih so bila objavljena pismena gradiva oziroma 
sprejti sklepi. 

V. SODELOVANJE V POSTOPKU 
ZA SPREMEMBE USTAVE SFRJ 
IN V ZAKONODAJNIH POSTOPKIH 

Sodniki Vrhovnega sodišča so se aktivno vključili v delo 
Komisije Skupščine SRS za ustavna vprašanja, ki je obravna- 
vala predloge osnutkov amandmajev Ustave SFRJ. Sodelovali 
so predvsem v razpravi o ustavnih amandmajih o ustavnosti, 
zakonitosti in pravosodju. 

Sodišče je v postopkih za sprejemanje zakonov in drugih 
predpisov sodelovalo tudi s Komisijo skupščine SRS za zako- 
nodajo. Kot celota je bilo angažirano pri sprejemanju številnih 

predpisov in analiziranju izvajanja predpisov, predvsem glede 
Zakona o združenem delu, Kazenskega zakona SFRJ in SRS, 
Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem 
postopku, Zakona o izvršilnem postopku, Zakona o gospodar- 
skih prestopkih, Zakona o temeljih varnosti cestanega pro- 
meta, Zakona o prekrških, Zakona o avtorskih pravicah in 
zakona o javnem obveščanju. Preko svojih delegatov je vklju- 
čeno v delovne skupine za racionalizacijo Zakona o kazen- 
skem postopku in Zakona o pravdnem postopku ter za pri- 
pravo sprememb in dopolnitev Kazenskega zakona SRS, usta- 
novljenih pri Republiškem sekretariatu za pravosodje in 
upravo. 

VI. SPREMLJANJE DRUŽBENIH ODNOSOV 
IN POJAVOV, ANALIZE IN POROČILA, 
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI 

V okviru programa dela Zveznega sodišča je sodišče pripra- 
vilo analizo političnega in gospodarskega kriminala za 
obdobje 1985-1986 ter kaznivih dejanj korupcije za obdobje 
1984-1986. Naj navedemo le nekaj splošnih ugotovitev iz 
analize političnega in gospodarskega kriminala. 

Politični kriminal v Sloveniji je po letu 1980 v neprestanem 
upadanju. Med 11040 pravnomočno obsojenimi storilci v letu 
1980, je bilo obsojenih za politični kriminal le 18 storilcev ali 
0,15%. V letu 1986 je bilo obsojenih 13102 storilcev, med njimi 
le 13 za politični kriminal ali 0,10 % 

Po strukturi odpade pretežni del dejanj na kaznivo dejanje 
sramotitve države iz 157. člena KZ SFRJ. V letu 1985 je bilo od 
desetih obsojenih 5 obsojenih za kaznivo dejanje sramotitve 
države, v letu 1986 pa od 13 obsojenih kar 9 obsojenih zaradi 
tega kaznivega dejanja. Na drugem mestu je kaznivo dejanje 
zbujanja narodnostne, rasne, verske in druge mržnje iz 134. 
člena KZ SFRJ, potem pa kaznivo dejanje sovražne propa- 
gande iz 133. člena KK SFRJ in končno kaznivo dejanje 
širjenja lažnih vesti iz 228. člena KZ SRS. Skratka gre za 
verbalne politične delikte, ki ne predstavljajo neke resne druž- 
bene nevarnosti tembolj, ker je bila večina storilcev teh kazni- 
vih dejanj pod vplivom alkohola (60%). Tudi sicer gre za 
storilce, ki v svojem okolju ne uživajo ugleda. Temu primerne 
so tudi izrečene kazenske sankcije. V letu 1985 je bilo izreče- 
nih 8 pogojnih obsodb in dva varnostna ukrepa obveznega 
psihiatričnega zdravljenja po 63. oziroma 64. členu KZ SFRJ. 
Sodišče je enemu neprištevnemu storilcu kaznivega dejanja 
sramotitve SR Slovenije po 112. členu KZ SRS izreklo var- 
nostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva 
v zdravstvenem zavodu po 63. členu KZ SFRJ, drugemu pa 
zaradi kaznivega dejanja širjenja lažnih vesti po 228. členu KZ 
SRS varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na 
prostosti po 64. členu KZ SFRJ. V letu 1986 pa je bilo 
9 pogojno obsojenih, štirim storilcem pa so bile izrečene 
nepogojne prostostne kazni. V letu 1886 je bil štirim storilcem 
izrečen še varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov 
po 65. členu KZ SFRJ. 

Gospodarski kriminal kljub družbeni, gospodarski, socialni 
in moralni krizi, ne narašča. Nasprotno, kaže se celo tendenca 
upadanja števila posameznih kaznivih dejanj v tej skupini, kar 
velja za kaznivo dejanje grabeža, nevestnega gospodarjenja, 
izdaje nekritih čekov itd. Zanimivo je, da višina realne škode, 
povzročene s kaznivimi dejanji, ne raste skladno z narašča- 
jočo inflacijo. Malce več pa obsodb zaradi kaznivih dejanj 
zlorabe položaja odgovorne osebe in nedovoljene trgovine. 
Analiza ocenjuje, da je kaznovalna politika ustarezna, četudi 
je bilo izrečeno kar 54% pogojnih obsodb. Največkrat je šlo za 
nekaznovane storilce, ki so škodo, povzročeno s kaznivim 
dejanjem, poravnali, družbena nevarnost storjenih dejanj pa 
ni bila velika. 

Izdelana je bila tudi analiza kazenskih zadev, v katerih je bil 
v letih 1985 in 1986 odrejen pripor, kazenski postopek pa je bil 
nato ustavljen, ali pa ni bila izrečena obsodilna obsodba. 

Za številčno spremljanje zadev, starejših od 5 let in za 
posamično spremljanje zadev, starejših od 10 let, je sodišče 
zaradi poenotenja in poenostavitve spremljanja izdelalo 
posebno navodilo in enoten obrazec. Dvakrat je med letom 
analiziralo gibanje teh zadev in razloge, ki ovirajo zaključek 
najstarejših postopkov. 

Z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo je 
sodišče sodelovalo predvsem pri pripravah sprememb in 
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dopolnitvah zakonov in drugih predpisov, katerih nosilec je 
bil sekretariat, zlasti pri reševanju problematike financiranja 
sodišč, izobraževanja in drugih vprašanj skupnega pomena 
za redna sodišča. 

Na podlagi programa Zveznega sodišča o sodelovanju in 
nuđenju strokovne pomoči rednim sodiščem SAP Kosovo je 
delovna skupina treh sodnikov obiskala Okrožno sodišče 
v Peči. Na petdnevnem obisku je ugotavljala pogoje za delo, 
organizacijo in metode dela tega sodišča. O svojih ugotovi- 
tvah je poročala na sklepnem sestanku vseh udeležencev, ki 
so obiskali pet občinskih in dve okrožni sodišči na Kosovu in 
dala predloge za organizacijske in strokovne spremembe, ki 
bi privedle do boljšega dela rednih sodišč v pokrajini. 

V okviru meddržavnega sodelovanja so se predstavniki 
sodišča udeležili srečanja panonskih praznikov na Madžar- 
skem, kjer so z referati predstavili problematiko jugoslovan- 
skega prava s področja nepremoženjske škode. 

VII. SPREMLJANJE SODNE PRAKSE IN 
LITERATURE TER PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 

Sodišče je še naprej redno spremljalo jugoslovanske 
pravne revije in druge publikacije ter biltene republiških in 
pokrajinskih rednih sodišč ter ustavnih sodišč. Tako se je 
redno izpolnjeval pregled jugoslovanske sodne prakse ter 
strokovne in znanstvene literature. Z založbo Gospodarski 
vestnik je sodišče izdalo dva pregleda sodne prakse in litera- 
ture in sicer s področja transportnega prava in obligacijskega 
prava - splošni del, v tisku je pregled s področja obligacij- 
skega prava - posebni del, nadaljevalo pa je s pripravami za 
nadaljnje izdajanje pregledov sodne prakse in strokovne lite- 
rature. Izdani sta bili dve številki »Poročila o sodni praksi«, 
v katerih je sodišče objavilo stališča, sprejeta na občnih sejah 
ter skupnih sejah in posvetovanjih pri Zveznem sodišču. 
Sodišče je sodelovalo tudi pri izdaji petih številk Pravosod- 
nega biltena. 

Centralna pravosodna knjižnica je povečala knjižni fond za 
298 knižnih enot, prejemala je 137 domačih in 16 tujih revij in 
časnikov. Sproti je obveščala pravosodne inštitucije o svojih 
novitetah in izdelala letni abecedni seznam prejetih knjig in 
periodik. 

VII. UVAJANJE RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA 
PRAVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Pravni informacijski podsistem 

Sodišče je tudi v tem letu nadaljevalo z uvajanjem pravnega 
informacijskega podsistema, katerega nosilec je. V okviru 
priprave baze podatkov za vnos v računalnik je spremljalo 48 
revij, 14 zbornikov in 25 biltenov. Po testu na poskusni bazi 
podatkov je začelo z zagonskim vnosom dokumentov. Vneše- 
nih je bilo okrog 3000 objavljenih sodnih odločb v SFRJ 
s področja kazenskega materialnega prava. Za vnos v raču- 
nalnik so bila v tem letu pripravljena naslednja pravna 
področja: KZ SRS (judikatura), KZ SFRJ in KZ SRS (litera- 
tura); stanovanjskarazmerja. Sodišče je nadaljevalo s pri- 
pravo baze podatkov s področja pravdnega postopka, sploš- 
nega dela obligacijskih razmerij in gospodarskih presto- 
pokov. 

Z drugimi nosilci nalog v tem sistemu so bili opravljeni 
dogovori o nadaljnjem sodelovanju, z Ustavnim sodiščem SR 
Slovenije pa smo že sklenili dogovor o medsebojni uporabi 
baz podatkov obeh sodišč. 

Operacionalni informacijski podsistem 

Nosilec operacionalnega podsistema, ki bo omogočal učin- 
kovito sodelovanje sodišč, je Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. V soglasju z njim je sodišče ustanovilo 
delovno skupino za računalniško podprto vodenje vpisnikov, 
spremljanje sodnih postopkov in obdelavo rutinskih opravil. 

Sodišče je pripravilo tudi gradivo za prvi sestanek koordina- 
cijske delovne skupine za računalniško podprto moderniza- 
cijo dela rednih sodišč pri Republiškem sekretariatu za pravo- 

sodje in upravo. V tej delovni skupini sodeluje tudi predstav- 
nik sodišča. 

Informacijski podsistem za spremljanje 
kazenskih postopkov 

Z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in Javnim 
tožilstvom SRS je sodišče nadaljevalo s pripravami za uvelja- 
vitev družbenega dogovora o informacijskem sistemu na 
področju notranjih zadev v SR Sloveniji, ki bo omogočal 
spremljanje kazenskih postopkov. 

IX. INFORMACIJSKA DEJAVNOST 
IN SODELOVANJE S SREDSTVI JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

Sodišče je pripravilo 10 internih informacij, v katerih je 
poročalo o najpomembnejših zadevah, ki so jih obravnavala 
temeljna in višja sodišča. 

Izdanih je bilo 12 številk Sodnikovega informatorja. Sod- 
nike temeljnih in višjih sodišč je sodišče s pomočjo teh 
internih informacij obveščalo o pravnih mnenjih, sprejetih na 
občinskih sejah sodišča in na posvetovanjih ter skupnih 
sejah; o najpomembnejših zadevah, ki so jih obravnavala 
sodišča; o usmeritvah za sodno prakso; o stališčih senatov 
oddelkov sodišča; o oblikah izobraževanja; o ugotovitvah iz 
analiz in poročil, pomembnih za sodno delo; o problemih, ki 
se v praksi pojavljajo in sprejetih rešitvah; o novih člankih in 
knjigah, s kratkimi povzetki; o novih predpisih itd. 

Sodišče je z usmeritvijo sodelovalo z novinarji »Dela« in 
»Dnevnika« pri pripravah obvestil o analizah, ki jih je izdelalo 
in spremembah kazenske zakonodaje. 

Sodišče je v tisku objavljajo uradna sporočila o posameznih 
zadevah, kadar je bilo to potrebno (na primer o odločbah 
v zvezi s prepovedjo razširjanja »Katedre« in »Mladine«), 
Predstavniki sodišča so sodelovali na Gorjupovih dnevih 
v Novi Gorici in na okroglih mizah o ustavnih spremembah ter 
ustavnosti in zakonitosti. 

X. IZOBRAŽEVANJE 

Sodišče je pripravilo seminarje, predavanja in posvete po 
programu o izobraževanju. Sodelovalo je tudi na seminarjih in 
predavanjih, ki so jih organizirali Slovensko sodniško društvo, 
Pravna fakulteta v Ljubljani, Društvo pravnikov v gospodar- 
stvu v Mariboru, Republiški sekretariat za notranje zadeve in 
Gospodarski vestnik. Najpomembnejše teme so bile 
s področja stanovanjskega prava, nepravdnega postopka 
republiške kazenske zakonodaje, meničnega prava ter 
o metodah dela kazenskih in preiskovalnih sodnikov ter sod- 
nikov za mladoletnike. Pripravilo je tudi pet predavanj za 
pripravnike, preko 40 pripravnikov pa se je udeležilo sej 
senatov sodišča. Poleg tega je organiziralo tudi družbenopoli- 
tično izobraževanje sodnikov in strokovnih sodelavcev. 

XI. DRUGO DELO 

V okviru obravnavanja nadzorstvenih pritožb, posredovanih 
neposredno od strank ali preko drugih organov, so bila dana 
pojasnila oziroma odgovori v več kot 130 zadevah sodnih 
postopkov, v utemeljenih primerih pa je bilo posredovano za 
hitrejše obravnavanje prednostnih zadev. 

Na sestankih s predsedniki rednih sodišč so bila obravna- 
vana številna vprašanja skupnega pomena za delo sodišč, 
predvsem glede usklajevanja programov, financiranja, izobra- 
ževanja in druga. 

Sodniki sodišča so sodelovali v komisijah v pomilostitve- 
nem postopku, v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, v družbenih svetih kazenskopoboljševalnih zavo- 
dov, v republiški volilni komisiji in v številnih delovnih telesih 
drugih organov in organizacij. Sodelovali so tudi kot predsed- 
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niki in člani komisij za opravljanje pravosodnih izpitov in 
upravnih strokovnih izpitov ter kot učitelji na visokošolskih 
ustanovah obeh univerz. 

Glede na vse delo, opisano v tem pregledu, lahko trdimo, da 
je sodišče po posameznih oddelkih in kot celota tudi v letu 

1987 opravilo obsežno in pomembno delo pri uresničitvi 
zastavljenega programa, ki je bil na mnogih področjih prese- 
žen. Pri tem pa ne gre prezreti uspešnega in prizadevnega 
sodelovanja in prispevka, ki so ga poleg sodnikov in strokov- 
nih sodelavcev dali tudi drugi delavci delovne skupnosti. 

VRHOVNO SODIŠČE SR SLOVENIJE 

PREGLED 
gibanja in reševanja zadev v času od 1.1. do 31.12.1987 

VRSTA ZADEVE Označba ner®®®g° j ( skupaj 
poročila poboji' pre,et° v delu 

ostalo 
rešeno nerešeno 

na dan 

KAZENSKI ODDELEK 
Kp - III. stopnja RS-K/III 
I Ips - izredna omilitev kazni Rs - vpl 13 230 243 223 20 

2 
~13 

7 

I Ips - zahteva za varst. zak. Rs-zz 29 30 28 
I Ips - izreden preizkus sodne odi. RS-vpl 13 79 92 79 
IV Ips - zahteva za sodno varstvo RS - vpl 73 82 75 
IV Ips - zahteva za varst. zak. RS-zz (Uzz) 
I Kr - delegacije, obnove, spori o pristojnosti 40 41 38 

I Kr - podaljšanje pripora 29 29 29 
III Kr - razne zadeve 82 82 80 
IV Kr - razne zadeve 
SKUPAJ: 37 572 609 562 47 
CIVILNI ODDELEK 
II Ips - revizije RS vpl 117 569 686 485 201 

9 I Ips — zahteva za var. zakonit. RS-zz 17 23 14 
Cp - pritožbe 
I Pr - delegacije 46 46 46 

I R - razne zadeve 124 124 124 
SKUPAJ: 123 763 886 676 210 

7 
ODDELEK ZA GOSPODARSKO SODSTVO 
III Ips - revizije RS-vpl 34 38 31 

I Ips - zahteva za varst. zak. RS-zz 
Ur - upravno rač. spori RS-urs/l 1 
R - razne zadeve 13 13 13 
SKUPAJ: 59 66 58 8 

203 
ODDELEK ZA UPRAVNE SPORE 
U - upravni spori RS-US/1 307 763 1070 867 
Up - pritožbe RS-pv/ll 10 10 
Upr - razne zadeve 108 108 108 
Uv — čl. 66 ZUS 10 1 

~204 
469 
482 

SKUPAJ: 315 883 1198 994 
VSE SKUPAJ: 482 2277 2759 2290 
Primerjava z leti: 1986 417 2120 2537 2055 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

POVZETEK 

analize poročil temeljnih in višjih sodišč o delu v letu 1987 

Analiza temelji na poročilih temeljnih in višjih sodišč o delu 
v preteklem letu, statističnih poročilih in drugih gradivih, ki 
obravnavajo posamezne sklope vprašanj oziroma določene 
probleme v delu pravosodnih organov. 

Tudi v letu 1987 se je nadaljeval trend umirjanja pripada 
zadev in postopnega izboljševanja stanja pri reševanju zadev, 
odpravi zaostankov ter reševanju starejših zadev. Povečalo se 
je predvsem število gospodarskih sporov, medtem ko je pri 
kazenskih zadevah, mladoletniških kazenskih zadevah in 
pravdnih zadevah prišlo do delnega upadanja pripada. Trend 
zmanjševanja zaostankov pri važnejših zadevah pri temeljnih 
sodiščih se nadaljuje, vendar je ostal ob koncu leta 1987 še 
vedno nerešen 9,4 mesečni pripad važnejših zadev (o ažur- 
nem delu bi lahko govorili ob nerešenem trimesečnem pri- 
padu). Pri višjih sodiščih se je pripad zadev zmanjšal za 0,5%, > 
ob koncu leta pa je ostal nerešen 1,7 mesečni pripad in lahko 
delo teh sodišč ocenimo kot ažurno. 

Kot v preteklih letih, so se temeljna sodišča tudi v letu 1987 
srečevala z določenimi kadrovskimi problemi, zlasti glede 
administrativnega kadra (strojepisk-zapisnikaric), katerega 
nagrajevanje v pravosodnih organih ne dohaja nagrajevanja 
za ustrezna dela v gospodarstvu. Pri sodiščih se kadrovski 
problemi odražajo predvsem v odhajanju bolj izkušenih 
kadrov in njihovim nearžurnim nadomestovanjem (dolgotrajni 
volilni postopki) s sodniki začetniki. Pri višjih sodiščih ni 
pomembnejših kadrovskih problemov. 

V zagotavljanju materialnih pogojev za delo temeljnih 
sodišč je bilo tudi v letu 1987 precej problemov. To je nareko- 
valo spremembo sistema financiranja, ki je bila uveljavljena 1. 
1. 1988. S to spremembo je zagotovljeno tekoče zagotavljanje 
sredstev, kot problem, ki je posledica intervencijske zakono- 
daje, pa ostaja omejen skupni obseg teh sredstev. 

Kvaliteta dela temeljnih sodišč je po oceni višjih sodišč 
primerna, kar se ocenjuje na podlagi obravnavanja pritožbe- 
nih zadev in opravljenih inštruktažnih pregledov. Na kvaliteto 

dela sodišč pa negativno vplivajo določeni pojavi izven pravo- 
sodja. Predvsem je izrazit vpliv inflacije, ki onemogoča sprem- 
ljanje višin pri dajanju odškodnin, vpliva zaviralno na tek 
postopkov, ob upoštevanju neustrezne zakonodaje, ki v pogo- 
jih visoke inflacije favorizira dolžnika, pa povzroča tudi pojave 
t. i. masovnih sporov. 

Na področju samoupravnega sodstva je prišlo tudi v letu 
1987 do nadaljnje stagnacije v delu poravnalnih svetov in 
arbitraž, ki sodišč ne razbremenjujejo v pričakovanem 
obsegu. Ob tem pa se je povečal tudi pritisk občanov na 
brezplačno pravno pomoč pri sodiščih. Te bi bilo potrebno 
tega dela razbremeniti, brezplačno pravno pomoč pa obča- 
nom zagotoviti z drugimi ukrepi. 

Temeljna sodišča so o svojem delu obveščala skupščine 
družbeno-političnih skupnosti in druge pristojne organe. 
Poročila so bila pozorno obravnavana in tudi sprejeti dolo- 
čeni sklepi in usmeritve. Podobnih odzivov oziroma povratnih 
informacij pa sodišča praviloma niso prejemala od organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij, ki so 
jih obveščala o pojavih, zaznanih pri obravnavanju posamez- 
nih zadev. 

Sodelovanje sodišč s sredstvi javnega obveščanja je dobro. 
Prav tako tudi ni zapaziti pomembnejših pojavov, ki bi ogro- 
žali neodvisnost sodišč, čeprav se posamezni poskusi vpliva- 
nja na delo sodišč občasno pojavljajo. 

Izvrševanje sodnih odločb še vedno ni dovolj ažurno. Na to 
vplivajo različni dejavniki, od pomanjkanja ustreznega kadra, 
do zavlačevanj dolžnikov, ki je posledica hitrega razvrednote- 
nja denarnega dolga ob njegovi neustrezni valorizaciji. 

V splošnem rezultati dela rednih sodišč kažejo, da so glo- 
balne usmeritve pravilne in jih je potrebno še nadalje uveljav- 
ljati. Težiti je potrebno k nadaljnjemu razbremenjevanju 
sodišč z delom v manj pomembnih zadevah in k racionaliza- 
ciji in modernizaciji pri njihovem delu. 

POVZETEK POROČILA 

Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tožilstev v SR 

Sloveniji za leto 1987 

UVOD 

Osnovna zavzetost vseh javnih tožilstev, temeljnih višjih in 
Javnega tožilstva SR Slovenije je dosledno izvajanje njihove 
temeljne naloge, pregona storilcev kaznivih dejanj. Poobla- 
stila, dolžnosti in pravice za delo tožilstev, kot samostojnega 
državnega organa, so opredeljene z ustavo in zakoni, razte- 
zajo pa se na vsa področja kazensko-pravno zavarovanih 
človekovih pravic in svoboščin, drugih družbenih vrednot in 
z ustavo določen pravni red. Poleg zakonske opredelitve je 
občutljivo izvajanje javnotožilske funkcije usklajeno tudi 
s stališči in usmeritvami družbenopolitičnih skupnosti, opre- 
de[jenimi v splošnih aktih njihovih skupščin. 

Številne negativne posledice, ki jih povzročajo težki pogoji 
gospodarjenja in večplastna družbena kriza, že hudo nače- 
njajo strpnost ljudi, kar od javnih tožilstev terja ne samo 
dosledno temveč tudi tenkovestno uveljavljanje načela zako- 
nitosti kot poglavitnega načela pri obravnavanju vsake posa- 
mezne zadeve. 

Enako kot v zadnjih štirih letih se je v preteklem letu po 
tožilskih evidencah v Sloveniji nadaljeval trend upadanja kri- 

minalitete, kar edino ne velja za gospodarske prestopke. 
Zaradi inflacijskih razmer so se konec leta spremenile vred- 
nostne opredelitve v posameznih določilih zveznega in repu- 
bliškega kazenskega zakona, hkrati pa je prišlo tudi do številr 
nih sprememb v predpisih, ki določajo gospodarske pre- 
stopke, kar vse pomeni, da medsebojni podatki o kriminaliteti 
niso več realno primerljivi s prejšnjimi obdobji. Omenjene 
usmeritve so vplivale tudi na relevantne tožilske odločitve 
v posameznih kazenskih zadevah, vsled česar tudi niso pri- 
merljivi podatki glede števila zavrženih ovadb, odstopov od 
pregona po opravljeni preiskavi, števila obtožnih aktov in ne 
nazadnje glede števila zavrnilnih in oprostilnih sodb ter pri- 
tožb. 

Temeljna javna tožilstva so v preteklem letu pokazala zado- 
voljivo uspešnost. Nerešene zadeve ob koncu leta ne pred- 
stavljajo pomembnejših zaostankov, saj v globalu ne prese- 
gajo enomesečnega pripada. Upoštevaje število zavrnilnih in 
oprostilnih sodb ter zlasti zadev, ki gredo skozi pritožbeni 
postopek, gre tudi kvaliteto dela na temeljnih tožilstvih ovred- 
nostiti kot zadovoljivo. Takšna ocena temelji tudi na ugotovi- 
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tvah višjih javnih tožilstev, ki občasno opravljajo preglede na 
temeljnih javnih tožilstvih. 

Dejavnost višjih javnih tožilstev je bila v preteklem letu, 
enako kot v prejšnjih obdobjih, pretežno usmerjena na izvrše- 
vanje z zakonom opredeljenih del in nalog ter sklepov spreje- 
tih na tožilskih posvetih. Skupaj so proučila in izdelala 
pismena mnenja za 3375 zadev, ali ločeno, Višje javno tožil- 
stvo v Celju 419, v Kopru 469, v Ljubljani 1669 in v Mariboru 
791. To je sicer kar 27% manj kot leta 1986, toda zaradi že 
omenjene neprimerljivosti podatkov s preteklim letom ta 
podatek ne pove ničesar. 

Republiško javno tožilstvo kot vrh javnotožilske organiza- 
cije v SR Sloveniji skladno z zakonskimi pooblastili in sklepi 
kolegijskih posvetovanj povezuje delo javnih tožilstev. 
V konici so predvsem vprašanja politike pregona storilcev 
kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov. Sledijo vprašanja 
kadrovskih zadev, strokovnega izobraževanja ter druge 
skupne zadolžitve. Med te sodi pojasnjevanje javnotožilskih 
stališč v različnih organih in organizacijah na ravni republike, 
ko te obravnavajo gradiva iz lastne pristojnosti, pa se bolj ali 
manj dotikajo tudi tožilskega dela. Javno tožilstvo SR Slove- 
nije nadalje v konkretnih zadevah obravnava in vlaga zahteve 
za varstvo zakonitosti v kazenskih, gospodarsko-kazenskih, 
civilnih in upravnih zadevah, zahteva obnove kazenskih 
postopkov, ki so bili končani pred letom 1954, sodeluje 
v postopkih za izredno omilitev kazni in izrednih preizkusih 
pravnomočnih sodb. Tako je v preteklem letu republiško 
javno tožilstvo obravnavalo skupaj 2094 zapletenih in zato 
strokovno zahtevnih zadev. 

Vzporedno s svojo temeljno funkcijo pregona storilcev kaz- 
nivih dejanj se vsa javna tožilstva v SR Sloveniji aktivno 
vključujejo v raznovrstne oblike družbene samozaščite. Kadar 
tožilstva na svojem območju zaznajo škodljive pojave, neza- 
dovoljivo varovanje družbenega premoženja, za človekovo 
okolje nevarne opustitve ali ravnanja v organizacijah združe- 
nega dela, pa tudi pomakljivosti v samoupravnih aktih, reagi- 
rajo z obvestili in zahtevami, da se pomanjkljivosti odpravijo. 
V tej smeri so temeljna javna tožilstva v preteklem letu interve- 
nirala 205-krat ter dala v javnost 179 obvestil. 

Pri vseh javnih tožilstvih v SR Sloveniji je bilo ob koricu leta 
1987 zaposlenih 253 delavcev. Od tega 135 imenovanih funk- 
cionarjev, javnih tožilcev in njihovih namestnikov, tajnik pri 
republiškem javnem tožilstvu, 6 strokovnih sodelavcev 
z opravljenim pravosodnim izpitom, 15 pripravnikov in 96 
administrativnih delavcev. Iz tožilskih vrst je preko leta odšlo 
9 namestnikov javnih tožilcev, 5 pa jih je bilo imenovanih na 
novo. Od skupaj 122 sistemiziranih mest namestnikov temelj- 
nih javnih tožilcev je bilo na koncu leta 10 ali 16% nezase- 
denih. 

PREGON STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 1987 so temeljna javna tožilstva, ki so v SR Sloveniji 
stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj, pregonljivih 
po uradni dolžnosti prejela ovadbe zoper 22.426 polnoletnih, 
2536 mladoletnih in 16.158 neznanih storilcev kaznivih dejanj. 
V primerjavi z letom 1986, ko je bilo ovadenih 23.090 polnolet- 
nih, 2662 mladoletnih in 17.602 neznanih storilcev kaznivih 
dejanj, se je število prijavljenih polnoletnih storilcev kaznivih 
dejanj zmanjšalo za 664 ali 2,8%, mladoletnih zmanjšalo za 
126 ali 4,7% in neznanih storilcev zmanjšalo za 1444 ali 8,2%. 

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 6100 
polnoletnih oseb so javna tožilstva v letu 1987 obravnavala 
skupaj 28.526 polnoletnih storilcev, kar je za 313 ali 1,1% manj 
kot v letu 1986. 

Po proučitvi ovadb, zbranih obvestil, podatkov in zapisni- 
kov so bile zavržene ovadbe za 4323 oseb, kar predstavlja 19% 
obravnavanih ovadenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. 
V letu 1986 so bile zavržene ovadbe zoper 3787 polnoletnih 
oseb, kar je predstavljalo 16,4% ovadenih. 

Zoper 986 oseb so bile ovadbe zavržene na podlagi instituta 
neznatne družbene nevarnosti, ker so bila prijavljena dejanja 
majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih 
sploh ni bilo. 

Ob koncu leta 1987 so ostale nerešene ovadbe glede 5860 
oseb, kar je za 222 oseb manj kot v predhodnem letu. Nere- 
šene ovadbe so še v delu pri javnih tožilstvih zoper 2034 oseb, 
pri organih za notranje zadeve zaradi dopolnitev ovadbe za 
514 oseb in pri drugih obranih zoper 3312 oseb. 

Kazenski postopek so v letu 1987 javna tožilstva sprožila 
zoper 18.196 oseb in sicer zoper 6014 oseb z vložitvijo obtož- 
nega predloga, zoper 3624 oseb z vložitvijo neposredne 
obtožnice in zoper 8558 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske 
preiskave pri preiskovalnih sodnikih temeljnih sodišč. 

Javna tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih pred- 
logov ali drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sodni- 
kom posamezna preiskovalna dejanja zoper 3780 oseb. 

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 5541 
oseb, zoper 2109 oseb pa so javna tožilstva na osnovi zakoni- 
tih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta so 
ostale nerešene preiskave glede 8775 oseb, od tega glede 768 
oseb pri javnih tožilstvih. V letu 1987 je bilo obtoženih 15.179 
oseb, kar je v primerjavi z letom 1986, ko je bilo obtoženih 
15.685 oseb, za 506 ali 3,2% manj obtoženih polnoletnih oseb. 

Obtožene osebe so storile 15.825 kaznivih dejanj, kar je 
v primerjavi z letom 1986, ko je bilo z obtožbami zajetih 16.347 
kaznivih dejanj, zmanjšanje za 549 ali 3,3%. 

V letu 1987 so se javni tožilci in njihovi namestniki udeležili 
13.342 glavnih obravnav razpisanih po obtožnici in 4994 raz- 
pisanih po obtožnem predlogu, kar je za 7,7% več kot eno leto 
poprej. Poleg tega so sodelovali pri zaslišanju obdolžencev in 
prič v 1121 zadevah, kar je 3,2% manj kot leta 1986 ter pri 
izvedenstvu in ogledih v 621 zadevah. 

Na podlagi vloženih obtožb so temeljna sodišča odločila 
s sodbami o 13.743 osebah, kar je za 568 oseb ali 4% manj 
kakor leta 1986, ko je bila izrečena sodba glede 14.331 obto- 
ženih oseb. 

V letu 1987 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 11.397 
oseb, oproščenih obtožbe je bilo 1070 oseb in za 1276 oseb je 
bila izdana zavrnilna sodba, ker je javno tožilstvo obtožbo 
umaknilo. 

Zoper sodbe sodišča prve stopnje so javna tožilstva vložila 
1281 pritožb, od tega zaradi odločbe o kazni zoper 820. 
Upoštevaje obsodilne in oprostilne sodbe so javna tožilstva 
s pritožbo napadla vsako 10. sodbo. Uspeh pritoževanja je bil 
61%, kar kaže na ustreznost politike pritoževanja javnih tožil- 
stev. S podrobnejšo informacijo o politiki pritoževanja bo 
Javno tožilstvo SR Slovenije razpolagalo v drugi polovici leta 
1988, ko bo opravljena analiza pritoževanja javnih tožilstev. 

Zoper pravnomočne odločbe sodišč, izdane v kazenskem 
postopku, je Javno tožilstvo SR Slovenije vložilo v letu 1987 
skupno 35 zahtev za varstvo zakonitosti, ker je bil kršen 
materialni zakon ali določbe kazenskega postopka. Vrhovno 
sodišče SR Slovenije je ugodilo 26 zahtevam, 1 je zavrnilo, 
o 8 pa še ni bilo odločeno. 

POLITIČNA KAZNIVA DEJNJA 

Za kazniva dejanja političnega kriminala je bilo v letu 1987 
prijavljenih 17 oseb. 

V strukturi vseh prijavljenih polnoletnih oseb odpade v letu 
1987 na osebe prijavljene zaradi političnih deliktov le 0,04%, 
enako kot v letu 1986. 

Temeljna javna tožilstva so v letu 1987, poleg na novo 
prijavljenih oseb, obravnavala tudi nerešene ovadbe zoper 
3 storilce iz leta 1986 tako, da so imela v delu skupaj ovadbe 
zoper 20 oseb. 

Zoper 3 osebe so bile ovadbe zavržene in sicer glede 
prispevkov v Novi reviji št. 57, ker v njih ni bilo moč ugotoviti 
elementov kaznivih dejanj po členu 133, 134, 136 in 114 KZ 
SFRJ. Po zavrženju ovadbe je bilo, poleg spolitizirane odmev- 
nosti v sredstvih javnega obveščanja izven SRS, čutiti tudi 
pritiske na samostojnost slovenskega javnega tožilstva pri 
uporabi predpisov XV. poglavja KZ SFRJ, zlasti določbe 
o sovražni propagandi iz 1. odstavka 133. člena KZ SFRJ. 

V strukturi obtoženih oseb za vsa kazniva dejanja je delež 
obtoženih oseb za kazniva dejanja političnega kriminala 
nekoliko višji, kot glede prijavljenih storilcev in znaša 0,07%, 
vendar je še vedno neznaten. Poleg štirih vojakov obtoženih 
za sovražno propagando v Titogradu, za katere je bila prene- 
sena krajevna pristojnost na Temeljno sodišče v Ljubljani, 
enoto v Ljubljani, sta bili obtoženi v letu 1987 dve osebi za 
kaznivo dejanje vzbujanja narodnostne nestrpnosti po čl. 134/ 
2 KZ SFRJ, tri za kaznivo dejanje žalitve SFRJ po čl. 157 KZ 
SFRJ in ena za kaznivo dejanje sramotitve narodov po čl. 113 
KZ SRS, torej vsi za lažje verbalne delikte. 

Temeljna sodišča so v letu 1987 izrekla sodbe 9 osebam in 
sicer obsodilne 6 osebam, od tega pogojne 5 osebam, dvema 
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osebama sta bili izrečeni oprostilni sodbi in eni osebi zavr- 
nilna. 

Ena od značilnosti politične kriminalitete v SR Sloveniji 
v letu 1987 je nadaljevanje trenda majhnega števila prijavlje- 
nih, obtoženih in obsojenih oseb. Politična kazniva dejanja se 
pojavljajo pretežno v lažjih verbalnih oblikah, ki ne preraščajo 
v težje. Gre torej predvsem za razne oblike sramotitev in 
žalitev, bodisi v okviru kaznivega dejanja žalitve SFRJ ali za 
vzbujanje narodnostne nestrpnosti z žalitvami občanov, pri 
čemer so storilci predvsem Slovenci, ki ta kazniva dejanja 
izvršujejo pogosto pod vplivom alkohola, v gostinskih lokalih 
in imajo storilci precej nizko izobrazbeno raven. Gledano 
z vidika varnostnih razmer je pomembna značilnost politične 
kriminalitete tudi to, da ni plod organizirane sovražne dejav- 
nosti in v SR Sloveniji nima nobene povezave s tujino. 
Sovražni izpadi v obliki lažjih verbalnih kaznivih dejanj torej 
niso posledica subverzivnega delovanja iz tujine, temveč 
imajo svoje korenine v nezadovoljstvu in vse včeji kritičnosti, 
ki se pojavlja zaradi prepočasnega reševanja nakopičenih 
razvojnih problemov in tekočih vprašanj ekonomske politike 
ter ob zastojih pri uresničevanju političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. V atmosferi tekočega urejanja 
odnosov med samoupravno družbo in verskimi skupnostmi 
tudi ni bilo primerov zlorabe vere in cerkve v politične 
namene, ki bi prešli v kriminalno zono. 

Javna tožilstva v SR Sloveniji opažajo, da nekateri politični 
prispevki z žaljivim tonom pisanja o JLA dobivajo znake 
klasičnih kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, oziroma 
kaznivih dejanj žalitve SFRJ in drugih pasivnih subjektov, ki 
so zaščiteni z določbo 157. člena KZ SFRJ. Ocene, ki so se 
v letu 1987 pojavljale v poročilih nekaterih zveznih organov 
Skupščini SFRJ, da se perfidno in prikrito delovanje sovraž- 
nika odvija prek legalnih oblik organiziranja naše družbe, kot 
so razna društva, tribune, znanstvena srečanja, okrogle mize, 
na področju kulture, v alternativnih gibanjih, pa dogajanja 
v SR Sloveniji v letu 1987 niso potrjevala. Večina pobud, ki so 
prihajale iz SR Slovenije kot »slovenski sindrom«, je kasneje 
doživelo podporo v vsej SFRJ. 

Javna tožilstva v SR Sloveniji, katerim se pogosto očita, da 
neenotno uporabljajo zvezne predpise, odklanjajo insinu- 
acijo, da v nekaterih primerih, ko je bila podana kršitev zako- 
nov, niso reagirala. V letu 1987 so javna tožilstva proučila 
vrsto sestavkov objavljenih v Mladini, Tribuni, Novi reviji, 
Teleksu in drugih časnikih in revijah, v katerih so bili tudi po 
obvestilih občanov objavljeni sporni sestavki, ki segajo v kri- 
minalno zono, vendar natančne analize tega večinoma niso 
potrjevale. Pri tem je treba obvestiti Skupščino SR Slovenije, 
da je Javno tožilstvo SR Slovenije uporabljalo zlasti določbo 
1. odstavka 133. člena KZ SFRJ o sovražni propagandi 
v skladu z novimi pogledi kazensko pravne znanosti, ki zožuje 
subjektivno krivdo le na direktni naklep, prvo alternativo pozi- 
vanja in ščuvanja razume kot napeljevanje k nasilni akciji za 
takojšnje rušenje oblasti, za protiustavno spremembo itd. in je 
druga alternativa (obrekovanje države) poseben prikrit način 
pozivanja in ščuvanja k ogrožanju zavarovanih objektov iz 
prve alternative. 

Takšna stališča so v pravosodni praksi SRS že od leta 1984 
dalje pogojevala restriktivno uporabo določbe 1. odstavka 
133. člena KZ SFRJ. Zoper takšno uporabo je bil sprožen 
neargumentiran odpor, ko je bila zavržena ovadba Krajevne 
organizacije ZB NOV Josip Preskar iz Zagreba zoper avtorje in 
urednike Nove revije št. 57 v zvezi s prispevki za slovenski 
nacionalni program. Ob analizi prispevkov je bilo ugotov- 
ljeno, da ni nobene podlage za zaključek, da so avtorji s pri- 
spevki pozivali ali ščuvali k akciji za rušenje, spremembi, 
razbijanju, strmoglavljenju določenih temeljev socialistične 
samoupravne ureditve in varnosti SFRJ. 

OGROŽANJE DRUŽBENE LASTNINE 
IN SAMOUPRAVLJANJA 
Gospodarski kriminal 

Družbena lastnina je kot eden od temeljev našega druž- 
beno-ekonomskega sistama že daljše obdobje ogrožena 
z mnogimi negativnimi pojavi, med katerimi seveda izstopajo 
kot družbeno najbolj nevarna, kazniva dejanja. Vzroki teh 
ogrožanj družbene lastnine so povezani z globljimi vzvodi 
dolgoletne gospodarske krize, vidne predvsem v vse težjih 
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pogojih gospodarjenja, visoki inflaciji, cenovnih nesorazmer- 
jih, zunanji zadolženosti, težavah pri izvozu in zagotavljanju 
uvoznih potreb, kot tudi v realnem zniževanju osebnih dohod- 
kov in padcu osebnega standarda. Ukrepi gospodarske stabi- 
lizacije ne dajejo pravih rezultatov, v takšnih razmerah pa se 
kazniva dejanja na škodo družbene lastnine v obliki njenega 
prilaščanja ali zlorab pri njenem upravljanju kažejo kot 
izredno negativen dejavnik pri prizadevanju za izhod iz krize. 

V okviru gospodarskega kriminala ločimo kazniva dejanja 
pravega gospodarskega kriminala, ki predstavlja kazniva 
dejanja odgovornih in nekaterih uradnih oseb ter kazniva 
dejanja delavcev v združenem delu na škodo organizacij 
združenega dela, medtem ko med ostala ogrožanja družbe- 
nega premoženja štejemo kazniva dejanja tistih storilcev, ki 
izven delovnih organizacij združenega dela napadajo to pre- 
moženje. V lanskem letu je prišlo do takšnega ločenega 
statističnega spremljanja tovrstnega kriminala in zato v pri- 
merjalnem pogledu s prejšnjimi obdobji manjše, vendar ne 
bistvene razlike. Kot temeljni indikativen podatek o gibanju 
gospodarskega kriminala v ožjem in širšem smislu lahko 
vzamemo število kaznivih dejanj po obtožbah v zadnjih petih 
letih. Največ jih je bilo prav v letu 1983, namreč 6277. Nasled- 
nje leto se je to število zmanjšalo na 5775 kaznivih dejanj, 
v letu 1985 pa spet dvignilo na 6217. Zadnji dve leti se 
statistično zmanjšuje število teh kaznivih dejanj, v letu 1986 
na 5720, torej za 8% manj, lani pa je bil padec še večji, 3939 
kaznivih dejanj pomeni nadaljnje znižanje za 31%. Podobno 
sliko dajejo tudi statistični podatki o ovadbah. V letu 1986 so 
javna tožilstva prejela ovadbe za 7781 oseb, lani pa za 6155 
oseb, kar predstavlja okrog 20-odstotno znižanje. Skoda, pov- 
zročena na družbenem premoženju sicer nominalno narašča, 
od 342,300.000 dinarjev v letu 1986, na 865,318.000 dinarjev 
v lanskem letu. Spričo inflacije takšen porast materialnega 
oškodovanja družbenega premoženja pomeni le nominalno 
povečanje, realno pa ostaja vsaj na pribižno isti ravni. 

V lanskem letu je bilo za kazniva dejanja gospodarskega 
kriminala v ožjem pomenu obtoženih 1070 oseb, ovadenih pa 
1816. S kaznivimi dejanji so povzročili za 450,115.000 dinarjev 
škode na družbenem premoženju. 

Med storilci prevladujejo delavci v oškodovanih organizaci- 
jah združenega dela, ki nimajo posebnih pooblastil, saj jih je 
bilo obtoženih 784, torej okrog 73% od vseh obtoženih za 
tovrstna kazniva dejanja. Med odgovornimi osebami je bilo 81 
obtoženih poslovodij, 39 blagajnikov; 27 individualnih poslo- 
vodnih organov in 15 računovodij. Že iz strukture storilcev 
lahko ugotovimo, da je pravega poslovnega kriminala razme- 
roma malo, so pa sicer številna prilaščanja družbenega pre- 
moženja znotraj organizacij združenega dela. Čeprav v naj- 
večjem številu nastopajo kot prijavitelji organi za notranje 
zadeve (lani so podali ovadbo zoper 1014 oseb), pa ne smemo 
prezreti, da so za 736 oseb podale ovadbo prav same oškodo- 
vane organizacije združenega dela. To vendarle kaže na 
samozaščitno ravnanje teh organizacij, pri čemer pa je delež 
prijav, ki so jih podale samoupravne delavske kontrole, zane- 
marljiv (skupno ovadb za 7 oseb). 

Med pojavnimi oblikami prilaščanja družbenega premože- 
nja so značilne prilastitve gotovine ali viškov, ki jih storilci 
sami ustvarijo, prilaščanje gotovine brez dolžnega odvajanja 
v blagajno, zaračunavanje dela, ki ni bilo opravljeno ali ni bilo 
opravljeno v celoti. Zlorabe se kažejo kot favoriziranje posa- 
meznih dobaviteljev reprodukcijskega materiala, razne oblike 
»koristnih« malverzacij, nelojalna konkurenca v zunanje-trgo- 
vinskem poslovanju in v povezavi s tujino, da se z njimi kršijo 
ukrepi gospodarske stabilizacije. 

Na podlagi obtožb javnih tožilcev so sodišča izrekla obso- 
dilne sodbe zoper 840 oseb. Med temi prevladujejo pogojne, 
lani so bili namreč 503 obtoženci pogojno obsojeni, kar 
pomeni skoraj 60%. Pri tem pa je treba pripomniti, da pri- 
bližno polovica teh pogojnih obsodb odpade na klasične 
delikte tatvin in vlomnih tatvin, ki jih store delavci na škodo 
lastne organizacije združenega dela. Med obsodilnimi sod- 
bami so sicer najštevilnejše denarne kazni, izrečene so bile 
224 obtožencem, 113 pa zaporne kazni. 

Za gospodarski kriminal v širšem pomenu, torej za različne 
oblike napadov na družbeno lastnino s strani storilcev izven 
združenega dela, je bilo lani obtoženih 2823 oseb, 4339 oseb 
pa je bilo ovadenih. 

Največ kaznivih dejanj v tej obliki predstavljajo tatvine (1290 
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obtoženih) velike tatvine in goljufije. Prilaščanje družbene 
lastnine je pogosto tudi z zatajevanjem davščin, koristi pa se 
pridobivajo z nedovoljeno trgovino in izdajanjem nekritih 
čekov. 

Kazniva dejanja zoper samoupravljanje 
Kljub splošnemu mnenju, da se v naši družbi pojavlja veliko 

kršitev samoupravljanja oziroma skamoupravnih pravic, tega 
ne potrjujejo statistični podatki o kazenskih postopkih. V letih 
od 1984 do 1986 se je gibalo število obtoženih za kazniva 
dejanja zoper samoupravljanje med tri in devet, lani pa ni bila 
vložena niti ena obtožba. Bilo je sicer ovadenih dvajset oseb, 
zoper sedem so bile ovadbe zavržene, ostale ovadbe pa so 
v glavnem v dopolnitvah pri organih za notranje zadeve ali pri 
družbenih pravobranilcih samoupravljanja. Majhno število 
tovrstnih kaznivih dejanj v bistvu odraža realno obravnavanje 
za kršitve samoupravljanja, glede katerih je potrebno uvelja- 
viti predvsem druge oblike odgovornosti (disciplinsko, 
odškodninsko, odstop od funkcije itd.) in šele kot skrajno 
sredstvo kazensko odgovornost. 

GOSPODARSKI PRESTOPKI 

Število ovadb zaradi gospodarskih prestopkov (leta 1987 
-2173, 1986 - 2163, 1985 - 3258) ne nudi zadostne podlage 
za oceno (ne)discipline organizacij združenega dela v gospo- 
darskem in finančnem poslovanju, ker se število inkriminacij 
gospodarskih prestopkov v različnih zakonih spreminja, 
pomemben dejavnik pa je tudi večja ali manjša intenziteta 
odkrivanja posameznih kršitev. Na splošno pa velja ocena, da 
število hujših gospodarskih prestopkov, kot so špekulacije, 
kršitve enotnosti trga, nelojalne konkurence, monopolna rav- 
nanja itd. ne narašča. Tudi nismo obravnavali nobenega pri- 
mera izdaje menice »brez kritja«. Večkrat prispeva k kršitvam 
svoj delež tudi zakonodajalec, ki izdaja nejasne predpise. 
Tako so imele organizacije lani obilo težav pri oblikovanju 
zakonitih cen zaradi kratkih rokov, v katerih so morale n. pr. 
cene znižati in zaradi predpisov, ki so včasih nejasnosti skoraj 
do meje uporabnosti. Tudi višina razlik v cenah, ki naj bi jih 
dosegle organizacije z nezakonitim povišanjem cen, so pogo- 
sto sporne. Tekom sodnega postopka, se večkrat ugotovi, da 
so premoženjske koristi bistveno nižje od tistih, ki so jih 
navajale ovadbe. Precejšen delež ovadb se nanaša na takšne 
gospodarske prestopke, ki po svoji naravi in družbeni nevar- 
nosti ne spadajo v to kategorijo kaznivih ravnanj. Nekatere bi 
bilo ustrezneje uvrstiti med prekrše (n. pr. po zakonu o teme- 
ljih varnosti cestnega prometa), za druge pa bi bilo bolje 
predvideti za kršilce ekonomske sankcije (n. pr. za neplačila 
dolga v predpisanem roku, za prepozno natovorjen ali razto- 
vorjen železniški vagon). Pretirana represija na omenjenih in 
še drugih področjih (n. pr. kaznovanje OZD, ki za izvoženo 
blago ali opravljeno storitev ne prejme plačila v 60-ih dneh) po 
našem mnenju prav nič ne prispeva k večjemu redu, saj je 
očitno, da so vzroki za kršitve predpisov pogosto izven moči 
organizacij združenega dela. 

Javna tožilstva so v celoti gledano svoje delo opravila, saj 
ob koncu leta praktično niso imela zaostankov. Tudi uspeh 
obtoževanja je dober, saj je bilo od skupno izrečenih 1352 
sodb, 1049 obsodilnih ali 77,6%. S pritožbami so javna tožil- 
stva napadla skoro vsako šesto obsodilno in oprostilno sodbo 
s 76% uspehom, kar je tudi zadovoljivo. Na primerno strogost 
kaznovanja kaže tudi podatek, da je bilo pogojno obsojenih le 
38 pravnih oseb. 

SPLOŠNI KRIMINAL 

V letu 1987 je bilo na področju splošnega kriminala z obtož- 
bami zajetih 11.880 dejanj ali 75% vseh kaznivih dejanj. Naj- 
številnejša so kazniva dejanja zoper zasebno premoženje, 
sledijo pa kazniva dejanja ogrožanja javnega prometa in kaz- 
niva dejanja zoper življenje in telo. 

Varnost v cestnem prometu 
Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa so porastla 

za 20,25%, kazniva dejanja ogrožanja cestnega prometa pa za 
21,27%. Na porast prometnih nezgod vpliva večje število 
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motornih vozil, slabo vzdrževanje cest, iztrošenost vozil in 
tudi nizke kazni, ki so zagrožene kršilcem posameznih predpi- 
sov o varnosti cestnega prometa. 

Največ prometnih nezgod povzročijo vozniki osebnih avto- 
mobilov, sledijo pa vozniki koles z motorjem, kolesarji in 
vozniki tovornih avtomobilov. Najbolj so ogroženi pešci, voz- 
niki, potniki in kolesarji. Med vzroki prometnih nezgod je na 
prvem mestu neprimerna hitrost, slede pa neupoštevanje 
prednosti, vožnja po nepravi strani, nepravilno prehitevanje in 
alkoholiziranost. Alkoholiziranost se praviloma pojavlja kot 
spremljajoča okoliščina in ne kot edini vzrok za prometno 
nezgodo. 

Javna tožilstva so zaradi kaznivih dejanj ogrožanja cest- 
nega prometa obtožila 3447 oseb, kar je 19,35% več kot 
prejšnje leto. Sodišča izrekajo predvsem denarne kazni. Raz- 
meroma največ pogojnih obsodb je izrečeno povzročiteljem 
prometnih nezgod z najhujšo posledico, ker sodišča tudi 
z uporabo omilitvenih določil ne morejo izreči nižje kazni kot 
3 mesece zapora. Zato razmišljamo o predlogu za spremembo 
penalizacije kaznivega dejanja po 5. odstavku 255. člena KZ 
SRS in to brez posebnega minimuma, kot ima to KZ SR 
Hrvatske. S tem bi bilo sodišču omogočeno, da bi glede na 
stopnjo krivde, izreklo posameznim storilcem drugo vrsto 
kazni, to je denarno kazen. 

Sodišča so izrekla 3018 sodb, 351 storilcem je bil izrečen 
varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila. 

Javna tožilstva so preventivno delovala z udeležbo pri delu 
občinskih svetov za preventivo in vzgojo v prometu, Javno 
tožilstvo SR Slovenije pa pri delu Republiškega sveta. Javna 
tožilstva opozarjajo na pomanjkljivosti pri obravnavanju posa- 
meznih zadev, pristojne organe in organizacije, da bi jih 
odpravili. Splošna ugotovitev pa je, da vse dosedanje preven- 
tivne akcije niso bile uspešne, saj se število prometnih nesreč 
povečuje. Treba bi bilo izdelati širši program preventivnega 
delovanja, ki bi vseboval vse strokovne ukrepe, propagando 
in vzgoje akcije. 

Varnost v železniškem prometu 
Kaznivih dejanj ogrožanja železniškega prometa je bilo 

v letu 1987 manj kot leto prej, vendar to pripisujemo običaj- 
nemu nihanju posameznih kaznivih dejanj. 

Posamezna kazniva dejanja ogrožanja železniškega pro- 
meta je težko razmejiti od kaznivih dejanj povzročitve nevar- 
nosti na deloviščih, to je od nesreč pri delu. Če pride do 
naletov in iztirjenj pri premikih na železniških postajah, je 
težko reči, kaj je bolj ogroženo, ali varnost pri delu ali železni- 
ški promet. 

Za vzrok nesreč na železnicah lahko navedemo premajhno 
pazljivost in premajhno povezanost med osebami, ki oprav- 
ljajo premike. 

V letu 1987 so javna tožilstva vložila obtožbe za 39 kaznivih 
dejanj, pri katerih je šlo zgolj za lažje posledice. Sodišča 
izrekajo predvsem denarne kazni ali pa pogojne obsodbe. 

Varnost pri delu 
O nesrečah pri delu so javna tožilstva obveščena z ovad- 

bami zoper povzročitelje in z obvestili o nesrečah, pri katerih 
ne gre za krivdo druge osebe. Obvestil je več, nanašajo pa se 
na nesreče pri kmečkih delih, ravnanju s traktorji, podiranju 
dreves in tudi pri delu v organizacijah združenega dela, ko 
oškodovanci očitno nepazljivo ravnajo s stroji ali pa ne upo- 
rabljajo obvezne zaščitne opreme. 

Izmed nesreč pri delu je treba posebej omeniti nesrečo, ki 
se je pripetila februarja 1987 v Železarni Štore, v kateri je 
izgubilo življenje pet delavcev, dva sta bila težko telesno 
poškodovana, nastala pa je tudi velika premoženjska škoda. 
Prevrnila se je ponovca s 50 tonami taline jekla. V kazenskem 
postopku so štirje delavci, zoper katere je že vložena obtož- 
nica. 

Kazenski postopki za ta kazniva dejanja so dolgotrajni, ker 
je težko ugotoviti odgovorno osebo, vrzočno zvezo in krivdo. 
Pravilnikio varnosti pri delu v organizacijah združenega dela 
so zelo obsežni, toda najasni in premalo konkretizirani. Posa- 
mezne zadolžitve odgovornih oseb niso dovolj opredeljene 
zlasti glede varstva pri delu in nadzora delovnega procesa. 

V letu 1987 je bilo 177 oseb obtoženih kot povzročitelji 
nesreč pri delu. Sodišča izrekajo predvsem pogojne obsodbe. 
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Varstvo pred požari 
Javna tožilstva so o požarih obveščena z ovadbami zoper 

storilce kaznivih dejanj in z obvestili o požarih, ki so nastali 
brez tuje krivde ali pa so jih povzročili otroci, ki kazensko ne 
odgovarjajo. 

Požari, glede katerih ugotavljamo krivdo, so nastali zaradi 
nepravilnega ravnanja z ognjem ali varilnimi aparati, sežiga- 
nja suhe trave in odpadkov v bližini gozda, neizklopljenih 
grelnih teles, nepravilnega ravnanja z električno izolacijo in 
podobno. 

V letu 1987 je bilo obtoženih 26 oseb zaradi kaznivega 
dejanja požiga in 93 oseb zaradi povročitve splošne nevarno- 
sti s požarom. 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
V letu 1987 je bilo z obtožbami zajetih 1141 kaznivih dejanj 

zoper življenje in telo, ker je približno za 2% manj kot leto dni 
prej. Kaznivih dejanj umora je bilo 19, kar je mnogo manj kot 
leta 1986, ko je bilo 31 umorov, toda to je le običajno nihanje, 
saj je bilo leta 1985 tudi 19 umorov. 

PROIZVODNJA IN PROMET Z MAMILI 
TER OMOGOČANJE UŽIVANJA MAMIL 

V zadnjih štirih letih se je število javnim tožilstvom prijavlje- > 
nih oseb za kazniva dejanja, katerih predmet so mamila, 
zmanjšalo za polovico in sicer od 84 v letu 1984 na 40 v letu 
1987. 

Kljub takšnemu padcu števila prijavljenih oseb zahteva pre- 
gon storilcev kaznivih dejanj proizvodnje in prometa z mamili 
iz 145. člena KZ SFRJ ter omogočanje uživanja mamil iz 246. 
člena KZ SFRJ vso potrebno pozornost zaradi nevarnosti, ki 
jo pomeni odvisnost od mamil za fizično in moralno zdravje 
ljudi ter zaradi posebne družbene nevarnosti oseb, ki mamila 
proizvajajo, tihotapijo in z njimi trgujejo. 

Delo javnih tožilstev pri pregonu storilcev tovrstnih kaznivih 
dejanj je bolj kakor pri drugih kaznivih dejanjih, kjer so 
oškodovanci zainteresirani za kazenski pregon ali kjer zazna- 
vajo kazniva dejanja tudi drugi kot so n. pr. SDK, inšpekcije, 
zdravstvene organizacije itd, odvisno predvsem od organov 
za notranje zadeve, ker odkrivanje teh kaznivih dejanj zahteva 
posebno strokovno usposobljenost in posebno kriminali- 
stično taktiko. V letu 1987 so bili organi za notranje zadeve še 
posebej uspešni, ker so odkrili laboratorij za izdelavo LSD in 
verigo preprodajalcev, ki so ga razpečevali. Na podlagi tega 
odkritja je Javno tožilstvo v Ljubljani vložilo obtožbo zoper 
8 oseb, kar pomeni četrtino obtoženih v letu 1987 za ta 
kazniva dejanja. Obtožba je bila v letu 1987 vložena zoper 33 
oseb. Sodišča so v letu 1987 odločila s sodbo o 39 obtoženih 
osebah, od tega jih je bilo nekaj obtoženih že v prejšnjih letih 
in izrekala obsodilno sodbo 36 osebam, oprostila 2 osebi, 
zoper 1 osebo pa je bila obtožba zavrnjena. 

Kazni, ki so jih izrekla sodišča so se gibala v razponu od 
3 mesecev do 2 leti zapora, pri čemer je bila 29 osebam 
izrečena pogojna obsodba in 7 osebam nepogojna kazen. 
Nepogojne kazni so bile izrečene povratnikom in tistim ki so 
razpečevali večjo količino mamil ali je bil predmet kaznivega 
dejanja heroin, LSD ali hašiš. 

PRESTOPNIŠTVO MLADOLETNIKOV 

Obseg dela javnih tožilcev na področju prestopništva mla- 
doletnikov se iz leta v leto le malo spreminja. V letu 1987 je 
bilo javnim tožilstvom prijavljenih 2536 mladoletnikov, v letu 
1987 pa 2662. 

Po vsestranski oceni prijav javna tožilstva ovadbo ali zavr- 
žejo iz splošnih razlogov, ker dejanje nima znakov kaznivega 
dejanja, po 153. členu ZKP, ali pa zahtevajo uvedbo priprav- 
ljalnega postopka pri sodniku za mladoletnike. V letu 1987 je 
bila zahtevana uvedba pripravljalnega postopka za 2169 mla- 
doletnikov, v letu 1986 za 2211 mladoletnikov. 

Po izvedenem pripravljalnem postopku je bila v letu 1987 
glede 584 mladoletnikov predlagana ustavitev postopka, 
v letu 1986 glede 522 mladoletnikov. Najpogostejša razloga za 
takšen predlog sta, pomanjkanje dokazov in dejstvo, da 
postane mladoletnik med postopkom polnoleten. Zaradi neu- 
strezne določbe 3. odstavka 81. člena KZ SFRJ, po kateri je 

mogoče polnoletnemu za dejanje, ki ga je storil kot starejši 
mladoletnik izreči le zavodski vzgojni ukrep ali kazen mlado- 
letniškega zapora, ne pa tudi kakšnega disciplinskega ali 
nadzorstvenega vzgojnega ukrepa, se javno tožilstvo odloča 
za ustavitev kazenskega postopka, ker po poročilih o mlado- 
letnikovi osebnosti in okolja v katerem živi, kazen ali zavodski 
vzgojni ukrep za mladoletnega storilca kaznivega dejanja ne 
bi bila primerna. Zakaj določba 3. odstavka 81. člena KZ SFRJ 
še ni bila spremenjena, čeprav tak predlog podpira že deset- 
letje vsa strokovna javnost, nam ni znano. 

Število mladoletnikov za katera so javna tožilstva predla- 
gala izrek sankcije se je zmanjšalo od 1569 v letu 1986 na 1385 
v letu 1987. Po teh predlogih so sodišča v letu 1987 izrekla 
sankcijo 991 mladoletnikom, kar je 269 manj kot leta 1986, ko 
je bila sankcija izrečena 1260 mladoletnikom. 

Med mladoletniki, ki jim je izrečena kazenska sankcija je 
pretežna večina 1482 ali 90% takšnih, ki so storili kazniva 
dejanja zoper premoženje. Sledijo kazniva dejanja ogrožanja 
javnega prometa (91), kazniva dejanja zoper življenje in telo 
(34), nasilniško obnašanje (23) in spolna nasilja (19) ter druga. 
Vsega so po predlogih za izrek sanckije, ki so bili vloženi 
v letu 1987 mladoletniki izvršili 1869 kaznivih dejanj. 

Hujših kaznivih dejanj, ki so jih izvršili vzgojno najbolj 
zanemarjeni mladoletniki s težjimi vedenjskimi motnjami in 
povratniki je zelo malo, kar sledi iz podatka, da je bila izre- 
čena kazen zapora le 11 mladoletnikom in oddaja v vzgojni 
zavod 45 mladoletnikom ter oddaja v prevzgojni dom 28 
mladoletnikom. 

Kriminaliteta mladoletnikov po obsegu in po teži kaznivih 
dejanj ne izstopa iz kriminalitete v družbi na sploh. Značilno 
zanjo je le, da je največkrat situacijsko pogojena in povezana 
z burnim obdobjem telesnega, psihičnega in socialnega 
dozorevanja. Za njeno prevencijo bi, ob pravosodnih organih, 
morali storiti vse potrebno vsi dejavniki, ki se ukvarjajo 
z vzgojo: od družine, vzgojno-varstvenih, šolskih, socialnih, 
delovnih, do družbeno-političnih organizacij. 

TISK 

V lanskem letu so temeljna javna tožilstva v SR Sloveniji 
izrekla tri začasne prepovedi tiskanih stvari in sicer 12. število 
Katedre, 26/27 Mladine in vabilo na predavanje »Mi slovenski 
samomorilci« v Kopru. Sodišča so omenjen tiskane stvari 
pravnomočno trajno prepovedala. 

Tisk, ki predstavlja za javno tožilstvo posebno obveznost 
v zvezi s preprečevanjem zlorabe svobode tiska, je v SR 
Sloveniji spričo večletne kulminacije kritičnega pisanja in 
odpiranja tabu tem, pomenil precejšen problem. Ocena posa- 
meznih prispevkov presega strokovno sposobnost javnotožil- 
skega kadra, saj zahteva angažiranje strokovnjakov 
s področja filozofije, sociologije, zgodovine, kulture. Zastavlja 
se tudi vprašanje, ali je sedanja zakonska ureditev, ki nalaga 
javnemu tožilstvu takšno ocenjevanje tiska, ustrezna oziroma 
ali ne bi takšna kontrola sodila v republiški organ, pristojen za 
tisk (n. pr. Republiški komite za informiranje). Gre za admini- 
strativen poseg na področje tiskanih stvari, ki mora upoštevati 
širši aspekt takšnega posega, takoimenovano vprašanje opor- 
tunitete, za kar pa javna tožilstva niso kadrovsko uspoboljena. 
Prvenstvena naloga javnih tožilstev je vendarle kazenski in 
gospodarsko-kazenski pregon, tako da subtilna vprašanja 
svobode tiska v takšen kontekst temeljnega področja dela 
javnih tožilstev ne sodijo. 

Omenjeno oceno potrjujejo številni sestavki v mladinskem, 
verskem in ostalem tisku, zlasti Mladini, Tribuni, Katedri, novi 
reviji, Družini itd. Pomenijo odpiranje vprašanj v zvezi z ustav- 
nimi spremembami, vlogo federacije, praznovanjem Dneva 
mladosti oziroma štafeto, problemi ogroženosti naroda, 
civilno družbo, alternativni gibanji, verbalnimi delikti, položa- 
jem JLA in civilnim služenjem vojaškega roka, praznovanjem 
Božiča itd. Takšen spekter odprtih vprašanj je narekoval, da 
javna tožilstva vendarle sprejmejo nekatere kriterije za prepo- 
ved tiskanih stvari, saj so predpisi na področju tiska tako 
nedorečeni in raztegljivi, da dopuščajo izredno široko ukrepa- 
nje, ki najbrž niti iz strokovnega niti iz političnega vidika ne bi 
bilo smotrno. Iz posameznih zaplemb tiskanih stvari je raz- 
vidno, da to v bistvu prdstavlja izredno reklamno potezo za 
izdajatelja in da se temeljni smoter prepovedi - prepečevanje 
javnosti, da izve prepovedano vsebino, praktično ne da 
doseči. Nikjer ni predpisa, ki bi prepovedal objavo sodne 

poročevalec 29 



odločbe, tako da se legalno na posreden način prepovedana 
vsebina lahko objavi. 

Javni tožilec SR Slovenije, višji in temeljni javni tožilci so 
zato, da bi vendarle imeli enotne kriterije, sprejeli na skupnem 
posvetu temeljna izhodišča za prepoved razširjanja tiskanih 
stvari. Izhajali so iz izhodišča, da mora objavljeni sestavek 
predstavljati vsaj kaznivo dejanje, ki bi povzročilo neke 
nadaljnje hujše posledice, kolikor tiskana stvar ne bi bila 
zaplenjena. Posebej je bilo poudarjeno, da glede na ratio legis 
republiškega zakona o javnem obveščanju posamezno mne- 
nje ali stališče ne predstavlja prepovedanega razloga, kolikor 
seveda ne gre za žaljivo vrednostno oceno v obliki uradno 
pregonljivega kaznivega dejanja. 

CIVILNO-PRAVNA IN UPRAVNA DEJAVNOST 
S civilno-pravno dejavnostjo se ukvarja le Javno tožilstvo 

SR Slovenije, saj je v letu 1987 obravnavalo 944 zadev, vsa 
temeljna javna tožilstva pa le 10 (deset) zadev. Prejelo je 257 
pobud za zahtevo za varstvo zakonitosti in 668 revizij. Vložilo 
je 18 zahtev za varstvo zakonitosti po določbah zakona 
o pravdnem postopku. 

Z upravno -pravno dejavnostjo se v pretežni meri ukvarjajo 
temeljna javna tožilstva. Od skupno 1166 zadev so jih obrav- 
navala 1129, Javno tožilstvo SR Slovenije pa samo 37. Večina 
zadev - 893 - je odpadla na predloge za uvedbo postopka 
o prekršku. Največ predlogov se je nanašalo na kršilce predpi- 
sov o varnosti cestnega prometa in na prekrške zoper javni 
red in mir. Javno tožilstvo SR Slovenije je vložilo 3 zahteve za 
varstvo zakonitosti, od tega eno po zakonu o upravnih sporih, 
dve pa zoper pravnomočni odločbi o prekrških. 

PREVENTIVNA DEJAVNOST 
Javna tožilstva v SR Sloveniji so poleg svoje klasične funkcije 
pregona storilcev kaznivih dejanj in varstva zakonitosti razvila 

široko preventivno dejavnost. V letu 1987 so javna tožilstva 
podala delovnim organizacijam, državnim organom ter skup- 
nostim 205 pisnih in ustnih predlogov ter obvestil o negativ- 
nih pojavih, na katere so naletela pri reševanju konkretnih 
zadev. S temi intervencijami so opozarjala na pomanjkljivosti 
pri delu in na vzroke, ki omogočajo izvrševanje kaznivih 
dejanj, ter od pristojnih zahtevala, da se opažene nepravilno- 
sti odpravijo. Temeljna javna tožilstva so v preteklem letu na 
najrazličnejše načine preventivno delovala v 863 primerih. 
Raznim organizacijam združenega dela in njihovim organom 
so poslala 117 opozoril v zvezi z obravnavanjem gospodar- 
skega kriminala in gospodarskih prestopkov, z napotki kako 
naj družbeno lastnino bolje zavarujejo. Pristojnim organom je 
bilo posredovanih preceh ustnih opozoril tudi na področju 
splošne varnosti, zlasti zaradi nespoštovanja predpisov o var- 
stvu pri delu in o požarni varnosti. Po proučitvi posameznih 
pojavov in odnosov so tožilstva izdelala 44 različnih analiz in 
informacij in jih predložila v razpravo občinskim skupščinam. 
V okviru sodelovnja z drugimi organi in organizacijami so 
temeljna tožilstva orgnizirala 186 koordinacijskih sestankov 
z inšpekcijskimi službami, službo družbenega knjigovodstva, 
javnimi pravobranilci, carinarnico, narodno banko in sodišči. 
Tožilstva so se pri obravnavanju posameznih kaznivih dejanj 
posluževala tudi akcijskih razgovorov z organi za notranje 
zadeve. Javna tožilstva so v preteklem letu sodelovala 
s tiskom in obveščala javnost o stanju kriminalitete in o dru- 
gih problemih in pojavih splošnega pomena, nakatere so 
naletela pri opravljanju svoje funkcije. Tožilstva so dala lani 
v javnost preko javnih občil 178 obvestil. Za interno informir- 
nje so temeljna javna tožilstva dostavila višjim in Javnemu 
tožilstvu SR Slovenije 216 operativnih poročil, v katerih so 
poročala o aktualnih kazenskih in gospodarsko-kazenskih 
zadevah. Na podlagi poročil nižjih tožilstev je Javno tožilstvo 
SR Slovenije enkrat mesečno izdalo svoje operativno poro- 
čilo. 

POVZETEK POROČILA 

Republiškega senata za prekrške za leto 1987 

Na podlagi 1. in 2. odstavka 260. člena zakona o prekrških 
(Ur. I. SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87). Republiški senat za 
prekrške v Ljubljani posreduje Komisiji za pravosodje Skupš- 
čine SR Slovenije letno poročilo za leto 1987, ki zajema delo 
vseh občinskih sodnikov za prekrške in občinskih uprav za 
družbene prihodke ter delo Republiškega senata za prekrške 
v Ljubljani. 

Občinskim sodnikom za prekrške v SR Sloveniji je v letu 
1987 pripadlo 180.814 predlogov za uvedbo postopka o prekr- 
šku, kar je za 15,76% več kot v letu 1986. Pripadlo pa jim je 
tudi 27.184 zaprosil (8,3% več kot v letu 1986). 

Kljub kadrovskim težavam kot so: zamenjava in fluktuacija, 
porodniški in bolniški dopusti sodnikov in administrativnih 
delavcev, pomanjkanje sodnikov na nekaterih območjih in 
podobno ter dodatna dela, jim je uspelo v preteklem letu rešiti 
161.244 zadev o prekrških ter 22.438 zaprosil. To je v primer- 
javi z letom 1986 za 14,28% več rešenih zadev. Poleg tega so 
opravili še drugo delo kot je: spremljanje družbeno pomemb- 
nih pojavov in poročanje, sodelovanje z organi odkrivanja in 
pregona, izdelava odločb o spremembi denarne kazni v zapor 
ter drugih odločb in obvestil, delo na samoupravnih splošnih 
aktih itd. Tako je koncem leta 1987 ostalo še nerešenih 77.318 
zadev in 5.710 zaprosil. 

Zastaralo je 10.384 zadev ali 4,35% vseh zadev, ki so bile 
v lanskem letu v reševanju. Vzroki za zastaranje so predvsem 
objektivni in sicer: kadrovske težave, vročanje, reševanje 
zaprosil itd. Zaradi subjektivnih vzrokov (puščanje nerešenih 
zadev ob odhodih in prihodih sodnikov) pa je zastaralo le 
6,5%. Čeprav so se sodniki za prekrške držali dogovora glede 
reševanja prioritetnih družbeno pomembnih zadev pa jim je 
v letu 1987 zaradi velikega porasta pripada zadev zastaralo 
večje število teh prekrškov. Prav tako imajo na teh področjih 
tudi večje število nerešenih zadev. 

V skrajšanem postopku je bilo rešenih 77.731 predlogov ali 
50,6% vseh rešenih zadev, kar je za 26,93% več kot v letu 1986. 

Občinskim upravam za družbene prihodke je pripadlo 2.077 
kaznovalnih predlogov ali za 10,83% več kot v letu 1986. Rešili 
pa so skupaj z nerešenimi predlogi iz leta 1986 - 2.068 zadev 
tako, da jim je koncem leta 1987 ostalo še nerešenih 441 
predlogov. Zastaralo je 85 zadev ali 3,8%. 

Republiškemu senatu za prekrške v Ljubljani je pripadlo 
3.182 pritožb (to je proti 1,95% vseh rešenih zadev v letu 
1987). V preteklem letu pa mu je uspelo poleg ostalega dela 
kot so to: strokovno usposabljanje sodnikov za prekrške, 
pripombe na zakonske in podzakonske predpise, inštruktažni 
strokovni pregledi, priprava in objava Stališč in pravnih mnenj 
itd., rešiti še 3.222 pritožbenih zadev tako, da mu je ostalo 
nerešenih le še 543 pritožb. 

Kaznovalna politika 

V preteklem letu smo opazili, da so sodniki za prekrške 
izrekli višje denarne kazni glede na veljavno valorizacijo teh 
kazni. Izrekli so tudi 2.572 zapornih kazni in to: za prekrške 
zoper javni red in mir, javno varnost, prehode čez mejo ter 113 
za varnost cestnega prometa. Na kaznovalno politiko pa je 
v znatni meri še vedno vplival skrajšani postopek, čeprav smo 
na to opozarjali občinske sodnike za prekrške, saj po zakonu 
v tem postopku lahko izrekajo le nižje denarne kazni. Tudi 
v letu 1987 so se predlagatelji pritoževali predvsem zoper 
izrečene kazni, kar je vsekakor v veliki meri vplivalo na 
ustrezno kaznovalno politiko. 

Tudi izterjava denarnih kazni v znatni meri vpliva na učin- 
kovitost kaznovalne politike. Opazili smo, da se je ta izterjava 
ob večjem sodelovanju občinskih sodnikov za prekrške 
z občinskimi upravami za družbene prihodke, v primerjavi 
z letom 1986 nekoliko izboljšala. V letu 1987 je bilo izrečenih 
tudi 22.269 varstvenih ukrepov, od tega je 95,12% na področju 
cestno prometne varnosti. 
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Mladoletniki 

V primerjavi z letom 1987 je število mladoletnikov pravno- 
močno kaznovanih za prekrške v porastu (12.083). Mladolet- 
niki se v postopku največ pojavljajo kot kršilci predpisov 
s področja varnosti cestnega prometa (93,45%), kjer so na 
prvem mestu še vedno prekrški vožnje motornega vozila brez 
vozniškega dovoljenja, kolesa z motorjem brez potrdila in 
vožnje koles brez luči. Nato sledijo prekrški s področja jav- 
nega reda in miru (3,44%) ter ostali prekrški. Opazili pa smo, 
da mladoletniki vse pogosteje kršijo cestno prometne pred- 
pise in tudi predpise o javnem redu in miru v vinjenem stanju, 
kar je še posebej zaskrbljujoče. V večini primerov so starši še 
vedno nekritični do prekrškov svojih otrok in jim praviloma 
tudi sami z nakupom motornih vozil oz. koles z motorjem, 
predno si pridobijo mladoletniki sploh pravico do upravljanja 
motornih vozil, omogočijo kršitve cestno prometnih pravil. 
Zato je sodelovanje in preventivno delovanje vseh dejavnikov 
na tem področju v nekaterih občinah doseglo pozitivne 
učinke. Vendar se tudi sodelovanje staršev izboljšuje; prav 
tako pa tudi sodelovanje občinskih skupnosti socialnega 
skrbstva. Problematika oddaje v disciplinski center se je zao- 
strila, ker se nekateri že ustanovljeni disciplinski centri uki- 
njajo. V želji za izboljšanje stanja na tem področju dajemo 
v letnem poročilu ustrezne predloge. 

Predlogi za uvedbo postopka o prekršku 

Struktura teh predlpgov se v primerjavi z letom 1986 ni 
bistveno spremenila. Še vedno so v porastu predlogi postaj 
milic, saj ti predstavljajo večino predlogov (86,80%). Ti pred- 
logi so predvsem s področja varnosti cestnega prometa. 
Vzrok porastu pripada predlogov so predvsem nekatere 
akcije organov za notranje zadeve in inšpekcijskih organov 
ter prenos nekaterih kaznivih dejanj in gospodarskih prestop- 
kov na prekrške. Na porast predlogov pa je vplivala tudi 
hipertrofija predpisov na področju prekrškov. Prav zaradi 
tega dajemo v poročilu tudi predloge za dekriminacijo prekr- 
škov, mandatno kaznovanje po inšpekcijskih organih in orga- 
nih za notranje zadeve ter za prenos nekaterih zadev na druge 
organe. Zato predlagamo, da se pri Republiškem sekretariatu 
za pravosodje in upravo ustanovi posebna delovna skupina, ki 
bi navedeno problematiko proučila ter dala ustrezne pred- 
loge. 

Kvaliteta predlogov je pri organih za notranje zadeve dobra, 
vendar pa je slabša kvaliteta njihovih predlogov v zvezi s pro- 
metnimi nezgodami. Sodniki za prekrške pa so v letu 1987 
opazili poslabšanje kvalitete predlogov PM, kar je povzročil 
občuten porast le teh. Izboljšuje se kvaliteta predlogov pri 
nekaterih inšpekcijskih organih (urbanizem). Vendar pa 
občinski sodniki za prekrške še vedno opažajo, da nekateri 
inšpekcijski in drugi organi ter organizacije vlagajo predloge 
tik pred zastaranjem ali pa so le-ti nekvalitetni tako, da jih je 
zato potrebno dopolnjevati kar povzroča zavlačevanje 
samega postopka. 

Glede trajanja postopka lahko ugotovimo enako kot v letu 
1986, da so občinski sodniki za prekrške večino predlogov 
rešili v roku enega ali dveh mesecev. Na trajanje pa predvsem 
vpliva fluktuacija obdolžencev in prič, prepočasno reševanje 
zaprosil, nekvalitetno vročanje vabil, nenazadnje pa tudi težka 
kadrovska situacija v zvezi s sodniškim in administrativnim 
kadrom. 

Zagotavljanje kadrovskih in ostalih pogojev 
za delo občinskih sodnikov za prekrške 

Prav tako kot v letu 1986 smo tudi v preteklem letu ugotovili, 
da povsod ni izenačeno zagotavljanje finančnih sredstev in to 
še posebej sredstev za materialne stroške ter da še vedno niso 
zagotovljena posebna sredstva za stroške postopka in stroške 
za dežurstvo. Ponekod prihaja še vedno do neennakoprav- 
nega položaja v zvezi z vrednotenjem osebnih dohodkov 
sodnikov in administrativnih delavcev po družbenem dogo- 
voru oz. branžnem sporazumu, kar nestimulativno vpliva na te 
kadre. Vse to pa povzroča pogoste odhode teh kadrov in 
težave s pridobitvami novih kadrov. 

Težave pa so tudi pri obnovi opreme, posebno pisalnih 
strojev in diktafonov, pri samoupravni in ostali organiziranosti 
občinskih sodnikov za prekrške, prostori itd. Posebej opozar- 

jamo na dotrajanost pisalnih strojev, ki povzročajo težave pri 
ažurnejšem in učinkovitejšem vodenju postopkov. Zato je tem 
vprašanjem potrebno posvetiti več skrbi kot doslej. 

Problemski del 
Prekrški na področju varnosti cestnega 
prometa 

V primerjavi z letom 1986 se je število teh prekrškov zvišalo 
za 20,03%. Tako je njihov delež 74,88% vseh pravnomočno 
kaznovanih. To zvišanje pripisujemo predvsem nekaterim 
akcijam organov za notranje zadeve pri varnosti cestnega 
prometa. 

Pri teh prekrških je še vedno na prvem mestu vožnja pod 
vplivom alkohola. Nato sledijo: vožnja vozila, ki ni tehnično 
brezhibno, opustitev ustavitve na znak rdeče luči, nedovo- 
ljeno prehitevanje, nedovoljena hitrost in nespoštovanje pred- 
nosti. Upad števila prekrškov pa smo opazili pri nenošenju 
vozniškega dovoljenja in opustitvi ravnanja po nalogu uradne 
osebe. 

V zvezi s kaznovalno politiko lahko ugotovimo, da so občin- 
ski sodniki za prekrške izrekli več denarnih kazni v višjih 
razponih, torej strožjih denarnih kazni, na kar je seveda vpli- 
vala tudi valorizacija teh kazni v zveznih in republiških predpi- 
sih. Ugotavljamo pa, da občinski sodniki še vedno v nedo- 
voljni meri upoštevajo povratništvo in vožnjo pod vplivom 
alkohola ter bi tem storilcem morali izreči strožje sankcije. 
Zato ponovno opozarjamo na priporočilo Republiškega sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in na sklepe 
sestankov vodij organov za postopek o prekrških. Izrečenih 
pa je bilo tudi 21.325 varstvenih ukrepov prepovedi vožnje 
motornega vozila. 

Prekrški zoper javni red in mir. 

V preteklem letu je bilo za te prekrške 12,08% pravnomočno 
kaznovanih. Ti prekrški pa so v letu 1987 še vedno bili v upa- 
danju. Njihova struktura se bistveno ni spremenila. Najpogo- 
stejše kršitve so še vedno: nedostojno vedenje na javnem 
kraju, razžalitev uradne osebe ter točenje alkohlnih pijač 
vinjenim osebam in mladoletnikom. Kršitve nasilniškega 
obnašanja, igre na srečo in prekrški s političnim obeležjem so 
bili v upadanju. 

Prekrški s političnim obeležjem 

Za te prekrške je bilo pravnomočno kaznovanih 88 oseb, od 
tega 11 mladoletnikov (1986 leta — 113 oseb, od tega 4 mlado- 
letniki). Še vedno je večina prekrškov storjena v gostinskih 
lokalih; storilci pa so največkrat vinjene osebe. Gre za poz- 
drave z dvigom rok, sramotenje SFRJ in ZKJ ter žaljivo narod- 
nostnih čustev občanov, le izjemoma gre za omalovaževanje 
pridobitev NOB. Pri težjih prekrških in pri povratnikih so 
sodniki izrekli zaporne kazni (21) 

V poročilu nakazujemo tudi problematiko 
prekrškov v zvezi z orožjem 
Prekrški na področju gospodarstva 

Na tem področju je število pravnomočno kaznovanih v letu 
1987 upadlo, saj jih je bilo le 3,77%. Struktura se bistveno ni 
spremenilla. Občinski sodniki za prekške obravnavajo te 
zadeve kot prioritetne. Vendar pa lahko ugotovimo, da neka- 
teri občinski sodniki za prekrške v lanskem letu niso prejeli 
nobenega predloga na področju kršitev v zvezi s cenami in 
blagovnim prometom. 

Prekrški s področja varstva okolja: 
Prekrški s področja urbanizma in gradenj 

Tudi v letu 1987 so bili večinoma vloženi predlogi zaradi 
gradenj pomožnih objektov, v Novem mestu pa zaradi gradenj 
gospodarskih objektov. V Ljubljani so opozorili, da občinski 
upravni organi različno ocenjujejo ali je za gradnjo objekta 
potrebno lokacijsko dovoljenje ali pa zadostuje urbanistično 
potrdilo. 
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Pri prekrških s področja gozdarstva prevladujejo prekrški 
poseka drevja v gozdu, preden je odkazano za posek; nato 
sledijo prekrški pridobitve neoznačenega lesa za neposredno 
uporabo, dočim so vsi ostali prekrški po zakonu o gozdovih le 
izjemoma predlagani oziroma obravnavani. Po številu predlo- 
gov izstopajo občinski sodniki za prekrške: Mozirje, Sloven- 
ska Bistrica, Slovenske Konjice Maribor, Ljubljana, Krško, 
Titovo Velenje, Škofja Loka in Slovenj Gradec. 

Na področju varstva voda in zraka so občinski sodniki za 
prekrške v preteklem ietu prejeli 394 predlogov in to le 15 
občinsikih sodnikov za prekrške. 18 občinskih sodnikov za 
prekrške pa ni sprejelo nobenega kaznovalnega predloga. 
Največ je predlogov za kršitev varstva pred hrupom ter zaradi 
odlaganja smeti. 

Prekrški s področja požarne varnosti 

Te predloge je v lanskem letu prejelo 18 občinskih sodnikov 
za prekrške. Ti so prejeli 61 takih predlogov. 21 občinskih 
sodnikov za prekrške pa ni sprejelo s tega področja nobenega 
kaznovalnega predloga. Največ predlogov se nanaša na pre- 
krške v zvezi s čiščenjem dimnikov in le v občini Koper za 
kršitev v zvezi s kurjenjem odpadnih materialov, suhljadi in 
trave brez dovoljenja pristojnih organov (občinski odlok). 

Prekrški s področja zdravstvene neoporečnosti 
živih in predmetov splošne rabe 

Kot smo v našem poročilu poudarili ni zabeležiti na tem 
področju predlogov proti pravnim in odgovornim osebam 
oziroma proti posameznikom, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost, zaradi prodaje živil v higiensko neustreznih prostorih ali 
prodaje higiensko oporečnih živil. 

Prekrški s področja ljudske obrambe 
in družbene samozaščite 

Pretežna večina pripadlih zadev so enako kot v letu 1986 bili 
prekrški zaradi neudeležbe na vojaških vajah, opustitve vojnih 
obveznikov prijave sprememb svojega stalnega bivališča, 
medtem ko so ostale prekrške občinski sodniki za prekrške 
obravnavali v manjšem obsegu. Te zadeve so sodniki za 
prekrške obravnavali prioritetno in tekoče. Vendar pa še 
vedno prihaja do zavlačevanja postopka zaradi nekvalitetnih 
predlogov ter pomanjkljive evidence o udeležbi vojaških 
obveznikov na vajah. 

Prekrški s področja združenega dela in delovnih 
razmerij 

Večina teh predlogov je bilo v preteklem letu vloženih zoper 
obrtnike, ki zaposlujejo delavce brez poprej sklenjenih 
pogodb (613 predlogov). 

Prekrški s področja finančnih predpisov 
Za te prekrške je bilo v preteklem letu pravnomočno kazno- 

vanih 307 pravnih in odgovornih oseb ter posameznikov in 
sicer za kršitve predpisov o knjigovodstvu ter za druge kršitve 
finančnih predpisov. 
ZAKLJUČEK 

V letnem poročilu o delu organov za postopek o prekrških 
v letu 1987 podajamo tudi priporočila in predloge organom za 
postopek o prekrških za še večjo učinkovitost dela ter primer- 
nost kaznovalne politike. Ostalim pristojnim organom in še 
posebej občinskim skupščinam podajamo priporočila in 
predloge, ki bodo v bodoče pomagale organom za postopek 
o prekrških ta cilj doseči oziroma te naloge realizirati. V tem 
prizadevanju predlagamo tudi Komisiji za pravosodje Skupš- 
čine SR Slovenije, da naše letno poročilo sprejme ter podpre 
naše podane predloge in priporočila. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

PREDLOGI 

normativnih in drugih sprememb za racionalizacijo dela in 

krepitev vloge pravosodnih organov pri varstvu ustavnosti in 

zakonitosti    

A. UVOD 

V sedanjih družbenoekonomskih in splošnih družbenih raz- 
merah morajo biti prizadevanja celotne družbe usmerjena 
tudi h krepitvi ustavnosti in zakonitosti kot eden temeljnih 
pogojev za družbeno stabilizacijo. Pomembno vlogo in 
naloge na tem področju imajo tudi organi pravosodja kot 
organi varstva svoboščin in pravic delovnih ljudi in občanov, 
samoupravnega položaja njihovih organizacij in skupnosti ter 
družbene lastnine. Razmere narekujejo, da je treba storiti vse, 
da bi lahko ti organi svoje funkcije opravljali še učinkoviteje. 
Zato je potrebno tudi na področju njihovega dela izpeljati 
določene spremembe tako v normativnem kot v dejanskem 
smislu, ki bi prispevale k racionalnejšem obsegu družbenega 
angažiranja teh organov po eni strani ter k smortnejšemu 
vodenju postopkov in boljšim načinom poslovanja teh orga- 
nov na drugi strani. Tudi organi pravosodja namreč opravljajo 
svoje funkcije v splošnih materialnih okvirih, ki jih v sedanjih 
družbenih razmerah ni mogoče pomembneje širiti, pričakuje 
pa se, da bodo svoj prispevek k utrjevanju ustavnosti in 
zakonitosti v naši družbi še povečali. 

Težnje po sprejemu in uveljavitvi določenih sprememb na 
področju zakonodaje so bile izražene v številnih dokumentih, 
pobudah in predlogih, tudi pravosodnih organov samih. Prav 
tako nosilci najodgovornejših funkcij v teh organih ugotav- 
ljajo, da bi bilo potrebno sprejeti določene usmeritve za 
spremembe v zvezi z organizacijo in metodami dela v posa- 

meznih vrstah pravosodnih organov. Tako so v skladu z dogo- 
vori pravosodni organi sporočili Republiškemu sekretariatu 
za pravosodje in upravo tudi svoje konkretne predloge za 
spremembe materialne, procesne in organizacijske zakono- 
daje ter za spremembe podzakonskih aktov, ki urejajo njihovo 
notranje poslovanje. Številni njihovi predlogi se nanašajo tudi 
na izboljšanje metod dela, s čemer bi prav tako lahko v dolo- 
čeni meri prispevali k večji učinkovitosti delovanja teh orga- 
nov, s tem pa tudi h krepitvi njihove vloge pri varstvu ustavno- 
sti in zakonitosti. 

V tem gradivu so obdelani poglavitni vsebinski problemi 
normativne ureditve na pravnih področjih, ki v celoti ali 
pomembnem delu zadevajo delo organov pravosodja ter vpra- 
šanja, ki se tičejo notranje organizacije in metod dela v teh 
organih. Glede na namen gradiva so tu zajeti predlogi za 
spremembe, ki so po svoji vsebini predvsem operativnega 
značaja, manj pa je predlogov za spremembe sistemske 
narave glede na to, da so le-ti predmet širših družbenih 
obravnav zlasti v kontekstu priprave in sprejemanja ustavnih 
sprememb. Predlogi naj bi torej služili kot podlaga za sprejem 
stališč in usmeritev pri nadaljnjih zakonodajnih aktivnostih na 
področju pravosodja v okviru sedanjih sistemskih rešitev, 
skupaj s predlogi za spremembe organizacije in metod dela, 
ki so jih dali pravosodnni organi, pa tudi kot podlaga za 
oblikovanje skupnih akcijskih programov, s katerimi bi bile za 
posamezne vrste pravosodnih organov podrobneje oprede- 
ljene naloge, nosilci, po možnosti pa tudi roki za izvedbo 
dogovorjennih ukrepov. 
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B. SPREMEMBE PREDPISOV 
I. Zvezni predpisi 

1. Zakon o kazenskem postopku 
Spremembe zakona naj bi v prvi vrsti zagotovile racionaliza- 

cijo kazenskega postopka v tem smislu, da bi bile iz njega 
iziočene vse formalnosti, ki ne služijo varstvu pravic strank in 
drugih udeležencev v postopku, omogočajo pa zlorabo pro- 
cesnih pravic. S spremembami bi bilo potrebno razširiti pri- 
stojnost sodnika posameznika in uporabe določb o skrajšan- 
nem postopku. Spremembe zakona bi morale omogočiti 
uvedbo predpisanih obrazcev za rutinska procesna opravila, 
torej za njihovo standardizacijo. Pravtako bi bilo potrebno 
v kazenskem postopku ponovno uvesti določbe, ki se nana- 
šajo na obravnavanje predlagalnih deliktov. 

2. Kazenski zakon SFRJ 
Stališča in predlogi za spremembe tega zakona, ki so bili 

izoblikovani v naši republiki pred dvema letoma, so še vedno 
v celoti aktualni. Spremembe bi morale biti usmerjene zlasti 
v omejevanje represije, v zvezi s tem v bistveno zožitev 
določb, s katerimi je zagrožena smrtna kazen, ali celo včrtanje 
njene uporabe za mirnodobno obdobje, dalje v prilagoditev 
razponov zagroženih prostostnih kazni dejanski družbeni 
nevarnosti posameznih vrst kaznivih dejanj, ter v širitev mož- 
nosti izrekanja denarnih kazni tako ob neposredni uporabi 
zakona kot ob uporabi omilitvenih določil. Nekatere določbe 
splošnega dela tega kazenskega zakona bi bilo potrebno 
dograditi glede na deljeno zakonodajno pristojnost med fede- 
racijo in republikami na področju kazenske zakonodaje. 

V posebnem delu kazenskega zakona je potrebno ob spre- 
membah proučiti zlasti nekatera kazniva dejanja zoper teme- 
lje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti 
SFRJ, zoper ugled SFRJ, tuje države ali mednarodne organi- 
zacije so smeri ustreznejše in preciznejše opredelitve znakov 
teh kaznivih dejanj. Pobude za enotni kazenski zakon SFRJ 
niso sprejemljive, ker posegajo v ustavno razmejitev pristoj- 
nosti med federacijo in republikami, za katero v sistemskem 
pogledu ni utemeljitve, in je tudi normativno stanje v kazenski 
zakonodaji ne narekuje. 

3. Zakon o gospodarskih prestopkih 
Ta zakon je potrebno spremeniti zlasti v nekaterih njegovih 

postopkovnih določbah. Pri tem je potrebno izhajati iz zahtev 
po učinkovitejšem in racionalnejšem postopku ob hkratni 
zagotovitvi pravic udeležencev v postopku. Enako kot 
v kazenskem postopku je treba tudi tu bistveno razširiti pri- 
stojnosti sodnika posameznika, pri sojenju na drugi stopnji pa 
sodelovanje sodnikov porotnikov bistveno omejiti, saj gre za 
razreševanje pravno-strokovnih problemov, kjer sodelovanje 
laikov ni smotrno. Pri oblikovanju kazenskih določb, ki opre- 
deljujejo konkretne gospodarske prestopke, pa je potrebno 
dosledno upoštevati spremenjeno definicijo gospodarskega 
prestopka, in vse prestopke, ki so določeni v nasprotju s to 
definicijo, dekriminirati oziroma kjer je potrebno spremeniti 
v prekrške. 

4. Zakon o pravdnem postopku in zakon o izvršilnem 
postopku 

Zakon o pravdnem postopku je potrebno razbremeniti tistih 
nepotrebnih formalnosti, ki ovirajo nemoten tek postopka, 
niso pa nujno potrebne za zavarovanje procesnih pravic 
strank ali za zagotovitev dejansko in pravno pravilne odloči- 
tve. Tudi v tem zakonu je potrebno razširiti pristojnost sod- 
nika posameznika in omejiti v postopku o gospodarskih spo- 
rih na drugi stopnji sodelovanje sodnikov porotnikov. Močno 
bi morala biti razširjena uporaba določb o postopku v sporih 
majhne vrednosti, v manj pomembnih zadevah, kjer to zaradi 
pravilne ugotovitve dejanskega stanja ni potrebno, pa omogo- 
čiti izdajo sodb brez glavne obravnave ter brez obrazložitve 
(če ni predhodno napovedana pritožba). Skrčiti je potrebno 
uporabo inštituta mirovanja in izrednega pravnega sredstva 
revizije. Procesno disciplino strank, njihovih pooblaščencev 
ter prič in izvedencev je potrebno zaostriti, pravtako možnost 
navajanja novot v pritožbenem postopku. Proučiti je treba 
tudi možnost omejevanja postopnega navajanja novih dejstev 
in predlaganja novih dokazov v teku postopka na prvi stopnji. 

V zakonu o izvršilnem postopku je potrebno proučiti mož- 
nost odprave ali vsaj znatne omejitve ugovornega postopka in 
zaostriti pogoje za odlog izvršbe ter razrešiti še nekatera 
druga vprašanja, ki zaviralno vplivajo na učinkovitost izvršil- 
nega postopka. 

Tako v zakonu o pravdnem postopku kot v zakonu o izvršil- 
nem postopku je treba ustvariti podlago za enotno uporabo 
obrazcev. 

5. Problemi inflacije 
Tudi na področju pravosodja povzročajo inflacijska gibanja 

velike probleme. Skladnost pravnega sistema zahteva, da se 
ta problematika razrešuje enotno na področju celotne države, 
primarno torej v zvezni zakonodaji. Na kaznovalno-pravnem 
področju se problem pojavlja tako v obliki potrebe po pogo- 
stem prilagajanju višin denarnih kazni in dinarskih zneskov, ki 
predstavljajo objektivne znake kaznivih dejanj, kot v bistveno 
oteženi možnosti objektivnega statističnega spremljanja 
družbenih gibanj, pa tudi v uporabi posameznih materialnih 
določb zakonodaje, ki je vezana na ugotavljanje vrednosti 
(odvzem premoženjske koristi itd.). Na civilnem področju se 
v zvezi z inflacijskimi gibanji zastavlja zlasti vprašanje o smo- 
trnosti in primernosti veljavnega načela o monetarnem nomi- 
nalizmu. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je ta 
vprašanja podrobneje obdelal v informaciji o problemih nor- 
mativnega urejanja denarnih kazni in drugih vrendostnih koli- 
čin v zakonodaji s področja pravosodja ter ponudil nekatere 
predloge rešitev. Obravnavana je bila v pristojnih organih 
oziroma njihovih delovnih telesih v republiki in v federaciji, 
vendar v federaciji dokončna stališča v zvezi s tem še niso 
oblikovana. 

6. Problematika pretiranega normativizma na področju 
kaznovalnega prava 

O tem, da je pretirani normativizem en temeljnih hib našega 
pravnega sistema, ne kaže podrobneje govoriti. Tudi na 
področju pravosodja se ta problem pomembno odraža, v naj- 
večji meri pa verjetno na področju gospodarskih prestopkov 
in prekrškov. Vprašanja družbene discipline in spoštovanja 
pravnih norm se v nasprotju z družbenimi usmeritvami vse 
prevečkrat skuša razreševati s kaznovalnopravno represijo. 
Namesto pozitivnih sankcij in ekonomske ali drugačne motivi- 
ranosti subjektov za spoštovanje predpisanih norm ravnanja, 
se skoraj za vsako kršitev pravne norme predpisujejo kazni za 
gospodarske prestopke ali prekrške. Učinki kaznovalnoprav- 
nega varstva določenih norm oziroma vrednot v takšni situ- 
aciji ne morejo biti sorazmerni z obsegom predpisanega var- 
stva. Večina tozadevnih določb se v praksi namreč ne izvaja, 
kjer njihovo število onemogoča pristojnim organom ustrezen 
pregled nad izvrševanjem zakonov oziroma drugih predpisov. 
Pri oblikovanju in sprejemanju kazenskih določb v posamez- 
nih predpisih bi bilo zato potrebno zahtevati od pristojnih 
resornih organov tudi presojo o tem, koliko lahko organi 
nadzora zagotovijo pregon inkriminiranih kršitev. V sedanji 
situaciji prenormiranost namreč pomeni, da se preganjajo 
družbi manj nevarna dejanja, določene pomembne kršitve 
pravnega reda pa ostajajo neodkrite. Učinkovitost delovanja 
organov pregona in kaznovanja se s tem znatno zmanjšuje. Iz 
teh razlogov je potrebno temeljito proučiti vse določbe 
o gospodarskih prestopkih in prekrških na vseh zakonodajnih 
nivojih in dekriminirati zlasti vse tiste kršitve, ki ne ogrožajo 
družbenih interesov v takšni meri, da bi jih bilo potrebno 
varovati s kaznovalnopravno represijo, ali kjer je mogoče 
represijo nadomestiti z uveljavitvijo ustreznih pozitivnih sank- 
cij. Razreševanje problematike prenorminiranosti na pravnih 
področjih, ki zadevajo delo organov pravosodja, kot tudi na 
drugih področjih urejanja družbenih odnosov, je dolgotrajen 
proces. Zahteva vztrajno in kontinuirano delovanje vseh orga- 
nov in organizacij, ki sodelujejo v procesu sprejemanj predpi- 
sov in v njihovem izvrševanju. V tem procesu bodo morali 
torej še aktivneje delovati tudi organi s področja pravosodja. 

II. Republiški predpisi 

1. Kazenski zakon SRS 
Potrebne so nekatere vsebinske spremembe republiškega 

kazenskega zakona. Kot osnovno načelno vprašanje se pojav- 
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Ija vprašanje odprave smrtne kazni iz slovenske kazenske 
zakonodaje. Dolgoletna sodna praksa kaže, da razlogov za 
ohranitev tega inštituta v našem kazenskem pravu (v mirno- 
dobnih razmerah) ni, pa bi morala glede na številne pobude 
v zvezi s tem inštitutom to upoštevati tudi kazenska zakono- 
daja. 

Podatki o višini izrečenih kazni kažejo na to, da so kazni 
v visokem številu primerov izrečene v bližini spodnje meje 
predpisanih kazni, le v izjemnih primerih pa, kljub temu da so 
razponi predpisanih kazni zelo veliki, so kazni izrečene v gor- 
nji polovici ali ob zgornji meji predpisanih kazni. Glede na to, 
da so bile že večkrat poudarjene ocene, da je kazenska 
zakonodaja po zagroženih kaznih ena najostrejših v Evropi, bi 
bilo torej smotrno proučiti možnost za znižanje gornjih mej 
predpisanih kazni, zlasti kadar gre za zaporne kazni, ter 
v večji meri dopustiti možnost izarekanja milejše vrste kazni, 
bodisi z alternativnim predpisovanjem bodisi z uporabo omili- 
tvenih določil. Pri oblikah kazenskega pregona bi bilo treba 
tehtno proučiti možnost, da se v jugoslovansko kaznovalno 
zakonodajo ponovno uvede t. i. predlagalni delikt, saj pre- 
gona nekaterih vrst kaznivih dejanj ni mogoče družbeno smo- 
trno pokriti niti z brezizjemnim uradnim pregonom niti s pre- 
gonom na zasebno tožbo. 

Poleg teh načelnih vprašanj v zvezi z našim kazenskim 
zakonom pa je treba pri pripravi sprememb in dopolnitev 
kazenskega zakona proučiti vse predloge in sugestije, ki so 
jih s tem v zvezi dali posamezni pravosodni organi. 

2. Zakon o prekrških 
Poleg že omenjenih temeljnih vprašanj, ki se tičejo prava 

o prekrških (prilagajanje norm inflacijskim gibanjem, omeje- 
vanje štrevila kaznovalno-pravnih določb) se v zvezi z zako- 
nom o prekrških pogosto odpirajo tudi druga vprašanja, ki se 
tičejo učinkovitosti delovanja organov na področju prekrškov. 
Zlasti se odpira vprašanje ustreznosti sedanje ureditve materi- 
alno-pravnih inštitutov (splošni del zakona) ter postopka 
o prekrških, ki so po nekaterih ocenah preveč približana 
kazenskemu pravu. Vprašanje učinkovitosti delovanja orga- 
nov za postopek o prekrških pa se kaže tudi kot vprašanje 
ustreznosti njihove organiziranosti. Ob ohranitvi sedanjega 
sistema prava o prekrških bi bilo potrebno razširiti zlasti 
uporabo določb o izrekanju denarne kazni na kraju prekrška, 
ter uporabo določb o skrajšanem postopku, podrobnejše 
procesne kavtele pa pridržati le za tiste vrste prekrškov za 
katere je predpisana tudi prostostna kazen. Posebno bi bilo 
v pogojih visoke inflacije potrebno zaostriti določbe o iztrejavi 
denarnih kazni s tem, da bi se za nepravočasno plačilo 
denarne kazni predvidela posebna sankcija ali pa ponovno 
uvedla možnost neposredne spremembe neplačane denarne 
kazni v zapor. V zvezi z organizacijo organov za postopek 
o prekrških bo potrebno proučiti možnost njihovega smotr- 
nejšega organiziranja, v tem smislu pa tudi večjega vpliva 
republike na ustanavljanje organov prve stopnje. 

3. Zemljiškoknjižni predpisi 
Zemljiškoknjižno pravo temelji pretežno na uporabi pravnih 

pravil. Pozitivnopravna ureditev ni vsklajena z veljavno uredi- 
tvijo družbenih odnosov. V zvezi s tem se zlasti odpirajo 
vprašanja glede širine evidenc pravnih razmerij na družbeni 
lastnini, ter vprašanje uveljavitve načela obveznosti vpisova- 
nja določenih upravičenj in pravic v zemljiško knjigo. Do teh 
vprašanj se bo treba opredeliti ob pripravi zakona o evidenci 
pravnih razmerij na nepremičninah (zakona o zemljiški 
knjigi), ki je v teku. V okviru priprave tega zakona bo potrebno 
razrešiti tudi osnovna vprašanja kompjuterizacije zemljiške 
knjige. 
4. Drugi zakoni, ki vplivajo na delo pravosodnih organov 

Za delo pravosodnih organov so pomembni tudi številni 
predpisi, ki jih ne moremo neposredno uvrstiti v zakonodajo 
s področja pravosodja, jih pa pravosodni organi uporabljajo 
in ob tem opozarjajo na problematiko, ki izvira iz veljavne 
ureditve določenih ožjih ali širših pravnih področij. Našteva- 
nje teh predpisov, ki bi jih bilo treba po mnenju posameznih 
pravosodnih organov spremeniti, presega namen tega gra- 
diva. Pravosodni organi nanje opozarjajo v okviru funkcije 
spremljanja družbenih odnosov in pojavov, o potrebah po 
spremembi posameznih zakonov pa tudi konkretno obveš- 

čajo pristojne organe družbenopolitičnih skupnosti. V tem 
okviru bi bilo potrebno poudariti zlasti potrebo po spremembi 
nekaterih predpisov s področja urejanja prostora in prometa 
z nepremičninami ter s področja stanovanjske zakonodaje. 
Na tem področju bi bilo treba določno razmejiti pristojnost 
sodišč združenega dela in rednih sodišč ter precizneje urediti 
postopek uveljavljanja terjatev iz naslova stanarin in prispev- 
kov etažnega lastnika. Možnosti uveljavljanja teh terjatev 
s tožbami pred rednimi sodišči bi bilo treba bistveno omejiti, 
saj število tozadevnih sporov v nekaterih primerih že bistveno 
moti redno delo sodišč. Podobno bi bilo potrebno spremeniti 
predpise tudi na nekaterih drugih področjih, ki generirajo t.i. 
masovne spore tako, da bi število teh sporov z ene strani 
zmanjšali, z druge strani pa povečali odgovornost posamezni- 
kov in družbenih subjektov za sredstva družbene lastnine. 

Na področju javnega obveščanja bi bilo potrebno sprejeti 
zakonodajne spremembe, ki bi upoštevale ustavne razmejitve 
pristojnosti med federacijo in republikami, in precizirale pre- 
povedne razloge. 

Novelirati je potrebno zakon o prekrških zoper javni red in 
mir in ga uskladiti s sedanjo stopnjo razvoja družbenih odno- 
sov, zlasti pa določneje opredeliti nekatere opise prekrškov. 

Na področju ureditve sodnih taks je potrebno v zakon 
vgraditi sistem, ki bo omogočal sprotnejše prilagajanje višine 
taksnih obveznosti spremembam vrednosti dinarja, po drugi 
strani pa s taksno politiko odločneje poseči na tista področja, 
na katerih je obremenjevanje sodišč nesorazmerno z druž- 
beno pomembnostjo sporov ali z njihovo vrednostjo. 

V skladu s sprejetimi družbenimi usmeritvami je potrebno 
spremeniti in dopolniti tudi zakon o izvrševanju kazenskih 
sankcij. 

III. Organizacijski predpisi 

1. Organizacijski zakoni (zakon o rednih sodiščih, zakon 
o javnem tožilstvu, zakon o sodiščih združenega dela, zakon 
o javnem pravobranilstvu in zakon o prekrških) 

Iz dosedanjih analiz in ocen delovanja pravosodnih orga- 
nov posameznih vrst izhajajo ugotovitve, da temeljne spre- 
membe na področju organizacijskih predpisov niso potrebne, 
kar velja še zlasti za zakon o rednih sodiščih, zakon o sodiščih 
združenega dela in zakon o javnem tožilstvu. Določena vpra- 
šanja se pojavljajo v praksi zaradi dejansko zapletenega volil- 
nega postopka, kar prihaja do izraza predvsem pri temeljnih 
sodiščih kot organih, ki glede na široko območje (in s tem 
število organov, ki sodelujejo v volilnem postopku) in frek- 
ventnost volilnih postopkov problematiko še najbolj občutijo. 
Iz tega so izvirale pobude, naj se sistem volitev sodnikov 
temeljnih sodišč spremeni bodisi s spremembo volilnega 
organa bodisi s spremembo glede časovne omejitve mandata. 
Ena ali druga sprememba je po svoji vsebini ustavnopravne 
narave in bodo potrebne opredelitve sprejete v okviru razprav 
o spremembah ustave SRS. Zakonske določbe v zvezi z orga- 
nizacijo (zunanjo in notranjo) rednih sodišč, javnih tožilstev in 
sodišč združenega dela bi se morale nanašati le na izboljšanje 
posameznih vprašanj, ki lahko vplivajo tudi na povečano 
učinkovitost dela (kot n. pr. pri rednih sodiščih vprašanje 
notranjega napredovanja sodnikov, vprašanje ureditve izve- 
denstva ipd.). 

Določena vprašanja v zvezi z ustreznostjo organizacije se 
pojavljajo pri javnih pravobranilstvih in pri organih za posto- 
pek o prekrških prve stopnje. Pri javnih pravobranilstvih bi 
bilo verjetno potrebno ustrezneje urediti medsebojna raz- 
merja med občinskimi in republiškim pravobranilstvom 
v zvezi z njihovimi funkcijami pri varstvu družbene lastnine 
v pravnem prometu nepremičnin, pri sodnikih za prekrške pa 
vprašanje njihove organiziranosti v smislu zagotovitve večje 
učinkovitosti njihovega dela (zagotavljanje dežurstva, uvaja- 
nje računalniške podpore njihovemu poslovanju). 

2. Sodne počitnice 
Vprašanje t.i. sodnih počitnic je pri naših pravosodnih orga- 

nih odprto že dalj časa. V nekaterih poletnih mesecih se 
zaradi odsotnosti strank in drugih udeležencev v postopkih 
reševanja zadev pretežno prelaga. V takšnih okoliščinah je 
delovanje pravosodnih organov (razen v nujnih primerih) 
skrajno neracionalno. Proučitev problematike je nakazala, da 
bi bilo potrebno to vprašanje urediti enotno za celotno 
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območje države. Razlog je zlasti v predpisanih zakonskih 
rokih (procesnih in materialnih), ki so pretežno v pristojnosti 
federacije. Vprašanje uvedbe sodnih počitnic torej ni le orga- 
nizacijsko vprašanje, temveč zlasti vprašanje enotnega funk- 
cioniranja pravosodnega sistema v državi. Ker bi z njegovo 
razrešitvijo lahko bistveno vplivali na racionalizacijo dela pra- 
vosodnih organov, je treba vztrajati na zvezni ravni, da se to 
vprašanje čimpreje razreši. Dokler problem sodnih počitnic 
ne bo rešen zakonodajno, pa je treba še dosledneje zagoto- 
viti, da se pravosodni organi in Odvetniška zbornica Slovenije 
držijo dogovorov o časovni uskladitvi koriščenja letnih dopu- 
stov. 

3. Sodni poslovnik 
Spremembe sodnega poslovnika v smeri omogočanja raci- 

onalnejšega poslovanja rednih sodišč (analogno pa tudi 
sodišč združenega dela) so nujne. Vsebina teh sprememb pa 
je zlasti odvisna tudi od ustrezne razrešitve nekaterih vprašanj 
iz zvezne normativne pristojnosti (vprašanje uvedbe standar- 
diziranih obrazcev, predpisi o vsebini in metodologiji statistič- 
nega spreminjanja dela sodišč, vzpostavljanje pravosodnega 
informacijskega sistema, pomembnega za vso državo itd.), 
zato bo s celovitim noveliranjem sodnega poslovnika 
potrebno počakati do eventualnih sprememb na tem 
področju. Vsebinske spremembe poslovnika pa so odvisne 
tudi od zahtev, ki so povezane z uvedbo računalniške pod- 
pore poslovanja sodišč. Zato je primerneje posamezne pro- 
bleme, zvezane z uporabo sodnega poslovnika, razreševati 
z začasnimi navodili. S temi bi začeli uvajati standardizirane 
obrazce za posamezna pravna področja oziroma sodne 
postopke, s čemer bi bilo možno znatno razbremeniti admini- 
strativno tehnično službo sodišč. 

Na enak način bo potrebno vprašanja modernizacije in 
standardizacije poslovanja urejati tudi pri sodiščih združe- 
nega dela in organih za postopek o prekrških. 

Neodvisno od sprememb sodnega poslovnika, ki so odvisne 
od zgoraj navednih sprememb ali uveljavitve drugih predpi- 
sov, pa bi bilo treba iz poslovnika črtati vse tiste določbe, ki 
nalagajo posamezna administrativna opravila, pa niso 
pomembne za pregled nad stanjem posamezne zadeve ali za 
varovanje spisov, vnesti pa takšne nove določbe, ki bi bolje 
uredile delovanje posameznih služb (n. pr. sodne izvršbe itd.). 

4. Okvirna merila 
Funkcija okvirnih meril za določanje števila nosilcev pravo- 

sodnih funkcij ter za določanje števila strokovnih in admini- 
strativno-tehničnih delavcev v posameznih vrstah pravosod- 
nih organov je v bistvu dvojna. Merila služijo določanju števila 
nosilcev funkcij oziroma drugih delavcev organa glede na 
obseg njegovega dela. Dejansko pa služijo tudi ugotavljanju 
obsega opravljenega dela bodisi organa kot celote bodisi 
posameznega nosilca pravosodne funkcije ali posameznega 
drugega delavca v organu. Nedvomno so okvirna merila 
v svoji osnovni funkciji nujna in potrebna, zastavlja pa se 
vprašanje ustreznosti okvirnih meril kot merila za ugotavljanje 
storilnosti dela posameznih subjektov. Zadeve, ki jih le-ti 
rešujejo, so lahko od primera do primera tudi bistveno raz- 
lično zahtevne, to pa se ne more odražati v okvirnih merilih 
kot globalnem merilu obsega dela oziroma števila potrebnih 
kadrov. Zato bi bilo potrebno proučiti sistem ugotavljanja 
učinkovitosti dela posameznih nosilcev funkcij in drugih 
delavcev v pravosodnih organih v smeri ustreznejših rešitev. 

5. Druga vprašanja, ki se urejajo s podzakonskimi akti 
S prenosom financiranja temeljnih sodišč, temeljnih javnih 

tožilstev in sodišč združenega dela na republiko se jasneje 
izraža nujnost, da se v večji meri kot doslej poenotijo pogoji 
za delo posameznih organov. Zato je potrebno sprejeti neka- 
tere dokumente, ki bodo predstavljali skupno osnovo za zago- 
tavljanje sredstev za delo teh organov. V tem smislu so predla- 
gane ustrezne dopolnitve zakona o rednih sodiščih, ki naj bi 
se uporabljale tudi za druge vrste pravosodnih organov, in po 
katerih naj bi bile enotno urejene podlage za oblikovanje 
sistemizacije del in nalog v delovnih skupnostih pravosodnih 
organov. Ob enotnem financiranju omenjenih organov iz 
republiškega proračuna je potrebno zaradi poenotenja pogo- 
jev njihovega dela sprejeti tudi enotne normative za nabavo in 

racionalno uporabo opreme ter za poenotenje prostorskih 
pogojev, zlasti na sodiščih. 

V okviru priprave projektov informatizacije na različnih 
področjih dela pravosodnih organov je potrebno prioritetno 
obravnavati in zagotoviti sredstva za tista področja informati- 
zacije, ki bodo najučinkoviteje pripomogla pravosodnim 
organom h kvaliteti njihovega odločanja in k smotrnješemu 
načinu obvladovanja masovnih opravil. Prav tako pa je 
potrebno proučiti obseg in strukturo statističnih podatkov ter 
pristojnim organom dati ustrezne predloge za spremembe. 
Pri informatizaciji dela je treba iskati takšne rešitve, da se 
bodo standardni statistični podatki v sistemu avtomatske 
obdelave podatkov izkazovali avtomatično. 

C. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN METODE DELA 

S splošnimi akti in razporedom dela je treba v posameznem 
pravosodnem organu delo organizirati tako, da bo dosežena 
čimvečja kvaliteta in učinkovitost. To zahteva ustrezno speci- 
alizacijo tako pri nosilcih pravosodnih funkcij kot tudi pri 
delavcih delovne skupnosti organa. Pri nosilcih pravosodnih 
funkcij je potrebno proučiti možnost razvrščanja v okviru 
istega organa na določene kategorije ter urediti postopek 
prehajanja iz nižje v višjo kategorijo vključno s kriteriji za 
prehod, kar naj bi bilo urejeno kot napredovanje v službi, od 
katerega je odvisno v določeni meri tudi nagrajevanje po delu. 
Enako bi bilo treba možnost napredovanja opredeliti tudi pri 
posameznih vrstah administrativno-tehničnih delavcev (zlasti 
strojepis, strokovnih sodelavcev in referentov). 

Za izboljšanje kvalitete administrativno-tehničnega in stro- 
kovnega dela delavcev delovne skupnosti je potrebno uvesti 
enotne kriterije glede stopenj zahtevnosti v okviru posamezne 
vrste nosilcev del in nalog ter predvideti preverjanje strokov- 
nega znanja, ki naj bo enotno na območju cele republike (pri 
RSPU). 

V notranji organizaciji posameznih pravosodnih organov je 
potrebno podrobneje opredeliti pristojnost vodij enot, vodij 
oddelkov in vodij administrativno-tehničnih delavcev glede 
ažurnosti dela, spoštovanja predpisov, ki urejajo notranje 
poslovanje organa ter glede racionalnosti dela pri izvrševanju 
nalog. 

Bistveni premik k racionalnejšemu delu in poslovanju pra- 
vosodnih organov omogoča uvedba sodobne tehnologije. 
Zato je treba temu procesu dati visoko prioriteto, zagotoviti za 
njegovo uresničitev ustrezen strokoven kader, dodatno izo- 
braževati delavce delovnih skupnosti organov, ter prilagoditi 
predpise o notranjem poslovanju, obrazce, notranjo organiza- 
cijo in metode dela v posameznem organu. 

Kvaliteto dela nosilcev pravosodnih funkcij in učinkovitost 
dela posameznega organa je potrebno presojati tudi skozi 
sorazmerje med vloženim delom, trajanjem postopka, in druž- 
benim učinkom končnih odločitev. V pogojih visoke inflacije 
ima trajanje postopka daleč pomembnejše vsebinske implika- 
cije kot jih je imelo sicer. Zlasti na civilnopravnem področju še 
posebej prihaja do izraza znani rek, da dvakrat da kdor hitro 
da. Napori pri opravljanju funkcij bodo morali biti zato na 
vseh ravneh usmerjeni tudi v to, da se trajanje postopkov 
čimbolj skrajša in da so uporabljena procesna sredstva v vsa- 
kem primeru v sorazmerju s pomenom oziroma ekonomsko 
vrednostjo dobrine, ki se v postopku varuje. 

Da bi to dosegli, je potrebno z vsemi razpoložljivimi sredstvi 
stimulirati kvalitetno delo, dejansko zaostriti procesno disci- 
plino vseh udeležencev v postopkih, zaostriti odgovornost 
nosilcev funkcij glede koncentracije postopkov, kamor sodi 
tudi ustrezna priprava na naroke. V tem smislu so še vedno 
aktualni: temeljne smernice za delo sodišč v prizadevanju za 
večjo učinkovitost in krepitev zakonitosti, dogovor o progra- 
miranju dela rednih sodišč in dogovor o prioritetnem reševa- 
nju zadev rednih sodišč, ki so bili sprejeti v letu 1982 oziroma 
1983. Na vsa ta vprašanja bi morali biti pozorni na seminarjih 
o metodah vodenja postopka, ob kontroli sodniškega dela pri 
reševanju pravnih sredstev in ob inštruktažnih pregledih so- 
dišč. 

K večji učinkovitosti in racionalizaciji je mogoče prispevati 
tudi z boljšim medsebojnim sodelovanjem sodišč, tožilstev, 
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odvetnikov ter tudi izvedencev oziroma cenilcev. V okviru 
tega sodelovanja je potrebno odpirati vprašanje odgovornosti 
posameznih nosilcev funkcij oziroma nalog v sodnih postop- 
kih za strokovno, kvalitetno in racionalno opravljanje njiho- 
vega dela. 

★ ★ ★ 
Predlogi normativnih in drugih sprememb, ki jih vsebuje to 

gradivo, so po svoji vsebini naravnani zlasti tako, da bi pripo- 
mogli k še uspešnejšemu obvladovanju funkcij tistih pravo- 
sodnih organov, ki so v sedanjem trenutku z delom najbolj 
obremenjeni. Med te organe pa spadajo predvsem, če upošte- 

vamo poleg njihovega tekočega pripada tudi obseg zaostan- 
kov, temeljna sodišča, splošna sodišča združenega dela prve 
stopnje in občinski sodniki za prekrške. Z realizacijo teh 
predlogov, ki bo zahtevala aktivno delovanje vseh organov 
pravosodja, bi bilo omogočeno, da bi navedeni organi dosegli 
večjo ažurnost in s tem tudi nedvomno večjo učinkovitost 
svojega dela. To bi pomembno prispevalo h krepitvi njihove 
vloge v procesu utrjevanja ustavnosti in zakonitosti v naši 
republiki. Vendar pa je treba poudariti, da bi bili učinki teh 
prizadevanj zelo hitro zmanjšani ali celo izničeni, če tem 
organom ne bo zagotovljen tisti obseg materialne podpore, ki 
je za njihovo delovanje neizogibno potreben. 

POVZETEK POROČILA 

o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji v letu 1987 

z informacijo o nekaterih problemih in pojavih ter z mnenji in 

predlogi Sodišča združenega dela SR Slovenije 

I. ORGANIZACIJA IN DELO SODISC 
ZDRUŽENEGA DELA 

V SR Sloveniji deluje 10 splošnih sodišč združenega dela in 
6 posebnih sodišč združenega dela ter Sodišče združenega 
dela SR Slovenije kot pritožbeno sodišče. Posebna sodišča so 
ustanovljena za področja nekaterih samoupravnih interesnih 
skupnosti kot so to za Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, za raziskovalno skupnost, za izobrževalno 
skupnost, kulturno skupnost, telesno kulturno skupnost-vse 
v Ljubljani, posebno sodišče za področje zdravstvenega in 
otroškega varstva ter socialnega skrbstva v Celju, ki pa bo po 
sedanjih predvidevanjih prenehalo obstajati. 

Pri posebnih sodiščih se ne pojavljajo številnejši spori, 
razen na Sodišču združenega dela pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji. 

1. OBSEG DELA 

a) SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA PRVE STOPNJE 
Splošna sodišča združenega dela so imela v letu 1987 

v reševanju 8649 zadev (pripad 5782 zadev in zaostanek iz 
preteklega leta 2867). Rešila so 4868 zadev ali 56%, zaostanek 
se je zopet povečal za 27%, saj znaša 3620 spornih zadev. 

Po podatkih posameznih sodišč so se zaostanki povečali na 
šestih sodiščih, na mariborskem sodišču za 105%, na ljubljan- 
skem za 17%, celjskem za 12%, postojnskem za 38%, breži- 
škem za 28%, mursko soboškem pa za 10%. Zmanjšali pa so 
se v Kopru, Kranju, Novi Gorici in Novem mestu. Tudi pripad 
novih zadev se je največ povečal na mariborskem sodišču in 
sicer za 29%. Povečal se je tudi na sodišču v Brežicah za 12%, 
Murski Soboti za 22%, Novi Gorici za 10% in Postojni za 19%. 
Zmanjšal pa se je v Celju za 9%, Kopru za 21%, Ljubljani za 7% 
in Novem mestu za 0,5%. 

Pri tem se zlasti ugotavlja, da se novejše zadeve težje in 
dolgotrajneje rešujejo tudi iz objektivnih razlogov (nejasni in 
neprecizni zahtevki, dolgotrajnejši dokazni postopki, nedisci- 
plina sodelujočih v postopkih, večkrat nujna pritegnitev 
enega ali celo več izvedencev, slabo vročanje sodnih pošiljk 
ipd.). Precej se je zmanjšal tudi prispevek nepoklicnih sodni- 
kov - predsednikov senatov. 

PODATKI O DELU SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA ZADNJIH 
LET 
Leto 1983 1984 1985 1986 1987 
zaostanek 2810 2924 2876 3059 2867 
pripad 6286 5705 5896 5707 5782 
v reševanju 9096 8629 8772 8766 8649 
rešeno 5926 5753 5552 5719 4868 
nerešeno 2924 2876 3059 2867 3620 

Iz primerjalnih podatkov izhaja, da je bilo v letu 1985 reše- 
nih 63% zadev, zaostanek se je povečal za 6%, v letu 1986 je 
bilo rešenih 65% zadev, vendar se je zaostanek zmanjšal za 
6,2%. V letu 1987 pa se je število rešenih zadev zmanjšalo na 
56%, zaostanek se je pa povečal za 27%. 

PODATKI O DELU POSEBNEGA SODIŠČA ZDRUŽENEGA 
DELA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
V SR SLOVENIJI V ZADNJIH LETIH 
Leto 1983 1984 1985 1986 1987 
zaostanek 453 368 306 439 551 
pripad 1084 879 1161 1168 1219 
v reševanju 1537 1274 1467 1607 1770 
rešeno 1169 941 1028 1056 1147 
nerešeno 368 306 439 551 623 

V letu 1985 je bilo rešenih 70% zadev, zaostanek se je 
povečal za 43%, ker je tik pred koncem leta prišlo do dru- 
gačne odmere nadomestil delovnim invalidom, v letu 1986 je 
bilo rešenih 65% zadev, zaostanek se je povečal za 20%. V letu 
1987 je sodišče rešilo 64% zadev, zaostanek se je povečal za 
14%. 

2. OBSEG DELA SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
SR SLOVENIJE 

Skupen pripad na sodišču je bil v letu 1987 2576 zadev. Ob 
upoštevanju zaostanka iz preteklega obdobja 274 zadev, je 
republiško sodišče imelo v reševanju 2850 zadev, torej 70 
zadev manj kot v preteklem letu. Od tega je rešilo 2533 zadev 
ali 88%, ostalo pa je 317 nerešenih zadev in se je zaostanek 
povečal za 16%. Pritožbeno sodišče je imelo v reševanju tudi 
8 zadev za oceno zakonitosti akta skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti za uvedbo ukrepa družbenega varstva, ter 
3 pristojnostne spore. 
PODATKI O DELU SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
SR SLOVENIJE V ZADNJIH LETIH 
Leto 1983 1984 1985 1986 1987 
zaostanek 262 248 377 329 274 
pripad 2884 2558 2522 2591 2576 
v reševanju 3164 2820 2899 2920 2850 
rešeno 2898 2429 2570 2646 2533 
nerešeno 248 377 329 274 317 

V letu 1985 je bilo rešenih 89%, zaostanek se je zmanjšal za 
13%, v letu 1986 je bilo rešenih 90% zadev, zaostanek se je 
zmanjšal za 16,7%, v letu 1987 pa je bilo rešenih 88%, zaosta- 
nek se je povečal za 16%. 

Od 2035 Sp zadev je pritožbeno sodišče potrdilo 1227 zadev 
(66%), razveljavilo 467 zadev (23%), spremenilo 299 zadev 
(15%). Pritožba pa je bila zavržena v 42 primerih (2%). Pri 
pokojninsko invalidskih sporih pa je bilo od 455 rešenih zadev 
321 potrjenih (71%), razveljavljenih 76 zadev (17%) in 54 zadev 
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(12%) spremenjeno, 4 pritožbe pa so bile zavržene (0,8%). 
Večina pritožb je vloženih s strani zavarovancev oz. upokojen- 
cev (394), medtem ko se je SPIZ pritožila v 101 primeru. 

3. TRAJANJE POSTOPKOV 
a) Pred splošnimi sodišči 

Čas trajanja 
postopka 

I. 1983 I. 1984 I. 1985 I. 1986 I. 1987 
v % v% v % v % v % 

do 2 meseca 31 27 24 25 25 
od 2 do 4 mesece 24 25 26 23 23 
od 4 do 6 mesecev 14 16 18 20 17 
preko 6 mesecev 31 32 32 31 35 

b) Pred posebnim sodiščem 
Čas trajanja 
postopka 

1984 
v % 

I. 1985 
v% 

I. 1986 I. 1987 
v % v % 

do 2 meseca 17 12 8 4 
od 2 do 4 mesece 47 46 44 38 
od 4 do 6 mesecev 15 17 23 33 
preko 6 mesecev 21 25 25 25 

c) Pred Sodiščem združenega dela SR Slovenije 
Sodišče združenega dela SR Slovenije je rešilo 2007 zadev 

v času do 2 mesecev, 455 zadev od 2 do 4 mesece in v 71 
primerih je trajal postopek nad 4 mesece. 

Čas trajanja 
postopka 

I. 1983 I. 1984 I. 1985 I. 1986 I. 1987 
v % v % v% v% v% 

do 2 meseca 
od 2 do 4 mesece 
preko 4 mesecev 

61 78 52 86 80 
35 20 37 10 18 

4 2 11 4 2 

4. STRUKTURA SPOROV 
a) Pred splošnimi sodišči 

V letu 1987 je bil pripad 5782 novih zadev. Največ sporov je 
bilo s področja delovnih razmerij - 5394 in sicer glede skleni- 
tve delovnega razmerja 270 zadev glede prenehanja delov- 
nega razmerja 904 in sicer v 706 primerih zaradi disciplin- 
skega ukrepa prenehanja delovnega razmerja. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
prenehanje 836 895 799 1010 943 988 904 
delovnega 
razmerja 
disciplinski 
ukrep 
preneh. del. 
razmerja 

600 713 795 838 720 711 706 

Med spornimi zadevami zaradi denarnih zahtevkov - 2616, 
še vedno izstopajo spori o vrednotenju osnov in meril za 
delitev osebnih dohodkov - 733 in se je število teh sporov 
nekoliko zopet povečalo. Povečuje pa se tudi število odškod- 
ninskih zahtevkov (697). 

1983 1984 1985 1986 1987 
denarni zahtevki 2910 2614 2528 2646 2616 
vrednotenje 806 711 730 705 733 
odškodnine 536 761 568 684 697 
Število stanovanjskih sporov se je nekoliko zmanjšalo. 

1984 1985 1986 1987 
stanovanj, spori 694 845 815 799 

b) Pred posebnim sodiščem SPIZ-a 
Struktura obravnavanih zadev kaže, da še vedno prevladu- 

jejo spori s področja invalidskega zavarovanja, zaradi prizna- 
nja pravic na temelju invalidnosti I., II., oz. III. kategorije ter 
odmere nadomestila OD na drugem ustreznem delu. Bistveno 
je porastlo število zadev s področja pokojninskega zavarova- 
nja. Pretežna večina se nanaša na priznanja zavarovalne 

dobe, še zlasti zavarovancem - kmetom (obdobje starost- 
nega zavarovanja kmetov), upada pa število zahtevkov za 
priznanje posebne dobe. Pretežna večina sporov o priznanju 
pravice do starostne pokojnine se nanaša na ponovno 
odmero pokojnine na podlagi novele statuta glede upošteva- 
nja osebnega dohodka za delo preko polnega delovnega 
časa. 

Tudi za leto 1987 je značilna rast regresnih zahtevkov. 
Največ zahtevkov se nanaša na povrnitev neopravičeno preje- 
tih zneskov zaradi preplačila družinske pokojnine in prepla- 
čila nadomestila OD delovnim invalidom III. kategorije invalid- 
nosti. SPIZ v vse večji meri uveljavlja tudi povrnitev škode od 
OZD zaradi opustitve varstvenih ukrepov pri delu. Plačilo 
škode in zamudnih obresti pa v zadnjem času v vse večji meri 
zahtevajo tudi upokojenci oz. zavarovanci, pri čemer škodo 
utemeljujejo z visoko inflacijo, zamudne obresti pa na temelju 
določil zakona o obligacijskih razmerjih. 

Porastlo je tudi število sporov s področja zdravstvenega 
varstva, kjer še vedno prevladujejo spori o upravičenosti do 
bolniškega staleža in pravici do nadomestila OD. 

5. ŠTEVILO SODNIKOV 
število poklicnih 

sodnikov 
število nepoklicnih 

pred. senatov 
Brežice 
Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Postojna 
SPIZ 

1 
3 
1 

23 
10 
2 
1 

1 
8 

Skupaj: 33 50 

II. NEKATERI PROBLEMI, POJAVI IN 
PREDLOGI 

V tem delu poročila sodišče opozarja na določene pro- 
bleme, ki se pojavljajo pri delu in so posledica pravne uredi- 
tve, bodisi neustrezne ali pomanjkljive. 

Posebej so izpostavljena nekatera vprašanja glede: 
- sprememb zakona o sodiščih združenega dela in ureditve 

postopka pred temi sodišči (str. 15). Tu se predlaga, da se 
nekateri problemi še posebej obravnavajo zato, ker je predlog 
zveznega zakona o postopku pred sodišči združenega dela 
predvidel ob sedanjih štirih rednih stopnjah še preizkus zako- 
nitosti pred posebnim senatom sodišča združenega dela 
v republiki in izreden preizkus zakonitosti pred zveznim so- 
diščem. 

- uporabe disciplinskega ukrepa prenehanje delovnega 
razmerja (str. 16). Tu se opozarja na preveliko represivno 
usmerjenost, na preganjanje le nekaterih kršitev in več ali 
manj določeno kategorijo delavcev ter na nekatera vprašanja 
ob uveljavljanju sprememb zakona o združenem delu, ki so 
pomanjkljivo urejena. 

- inflacije in denarnih zahtevkov oziroma vpliva inflacije na 
denarne zahtevke (str. 23). Tu se opozarja na nesprejemljivost 
uzakonjenega načela monetarnega nominalizma in daje pred- 
log za spremembo predpisov. 

- pravic iz delovnega razmerja v primeru uvedbe stečaja 
nad organizacijo združenega dela (str. 25). Tu se opozarja na 
nekatera neurejena vprašanja in spore, ki so se pojavili ob 
stečaju DO LIK Savinja, Celje. 

- sporov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
so posledica pomanjkljive pravne ureditve ali različnega tol- 
mačenja predpisov in to glede spremenjene delovne zmožno- 
sti in neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti (str. 26); 
realizacije pravic iz invalidskega zavarovanja za združene 
kmete in delovnim ljudem, ki opravljajo samostojno dejavnost 
kot edini ali glavni poklic (str. 30); priznavanje pokojninske 
dobe iz starostnega zavarovanja kmetov, solastnikom in prev- 
zemnikom kmetije (str. 32) in postopek v zvezi z varstvom 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdrav- 
stvenega varstva. 
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POVZETEK POROČILA 

o delu Javnih pravobranilcev v SR Sloveniji za leto 1987 

I. VLOGA, POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA TER 
DRUŽBENO VREDNOTENJE JAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA 

Vloga javnega pravobranilstva, kot samostojnega organa 
družbenopolitčne skupnosti se odraža tako v enotnem prav- 
nem zastopanju določenih družbenopravnih oseb pred 
sodišči in drugimi državnimi organi glede njihovih premoženj- 
skih pravic in koristi, kot v varovanju družbene koristi s sta- 
lišča širše družbene skupnosti. Podlago za take pristojnosti 
dajejo javnemu pravobranilstvu republiški zakoni, ki urejajo 
promet nepremičnin kot n.pr.: zakon o prometu z nepremični- 
nami (Ur. I. SRS, št. 19/76, 42/86), zakon o kmetijskih zemljiš- 
čih (Ur. I. SRS, št. 17/86), zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. I. 
SRS, št. 18/84, 32/85), zakon o pogojih za prodajo stanovanj- 
skih hiš in stanovanja v družbeni lastnini (Ur. I. SRS, št. 38/86) 
in drugi. Tako javno pravobranilstvo na podlagi zakona o jav- 
nem pravobranilstvu nastopa kot zastopnik družbenopoli- 
tične skupnosti, na podlagi pooblastil posebnih zakonov pa 
v lastnem imenu, oz. v imenu širše družbene skupnosti. 
Pomembna funkcija javnega pravobranilstva se kaže zlasti 
tudi v smeri preventivnega delovanja za preprečevanje družbi 
škodljivih pojavov ter pravnosvetovalske vloge organom dolo- 
čenih v zakonu. 

Taka vloga javnega pravobranilstva je sedaj sprejeta 
v zakonu o javnem pravobranilstvu iz leta 1976 (Ur. I. SRS, št. 
19/76) in v Zakonu o spremembah in dopolnitvah tega zakona 
iz leta 1984 (Ur. I. SRS, štev. 31/84), ki je javne pravobranilce 
oz. njihove namestnike opredelil kot nosilce pravosodne 
funkcije. Tak status se kaže, tako kot pri drugih pravosodnih 
organih, v funkciji spremljanja in proučevanja družbenih 
odnosov in pojavov ter v določenem pogledu v opravljanju 
nadzora nad zakonitostjo v pravnem prometu nepremičnin. 

Javna pravobranilstva so organizirana kot medobčinski 
organi ter pokrivajo od 2 do 12 občin. Vseh javnih pravobra- 
nilstev (vključno z Javnim pravobranilstvom SR Slovenije) je 
12, na dan 31. 12. 1987 je opravljalo dela in naloge 46 delav- 
cev, od tega 25 diplomiranih pravnikov in 21 ostalih delavcev. 
Dela in naloge Javnega pravobranilstva SR Slovenije opravlja 
predstojnik in 3 diplomirane pravnice - namestnice javnega 
pravobranilca ter 3 administrativne delavke. 

Od 25 diplomiranih pravnikov je 17 članov ZK. Vsi delavci, 
zlasti pa pravniki, se aktivno vključujejo v družbenopolitično 
delo v svojih okoljih. 

Javna pravobranilstva menijo, da njihova funkcija še ni 
ustrezno družbeno vrednotena, zlasti v primerjavi z ostalimi 
pravosodnimi funkcionarji. Ni namreč prezreti, da javna pra- 
vobranilstva sodelujejo pri razreševanju težjih strokovnih in 
politično občutljivih zadevah ter nudijo svojo strokovno 
pomoč skupščinam občin ter njihovim izvršnim svetom. 

II. DELOVNO PODROČJE JAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA IN OPRAVLJENO DELO 

Poleg zakonitega zastopanja v premoženjsko-pravnih zade- 
vah zakon o javnem pravobranilstvu in drugi zakoni dajejo 
javnemu pravobranilstvu še vrsto drugih pravic in dolžnosti 
kot n.pr.: 
- dajanje pravnih mnenj in druge strokovne pravne pomoči 

družbenim subjektom; 
- spremljanje in proučevanje družbenih odnosov in pojavov 

ter obveščanje družbenopolitične skupnosti ni drugih družbe- 
nih organov in organizacij o deviantnih pojavih in kršitvah 
zakonitosti v zvezi z uporabo in prometom nepremičnin 
v družbeni lastnini ter predlaganje ukrepov za odpravo takih 
ravnanj; 
- ocenjevanje predloženih pogodb, sklenjenih v prometu 

nepremičnin med družbenimi pravnimi osebami in občani 
oziroma civilnopravnimi osebami ter 
- ocenjevanje predloženih sporazumov o odškodnini v raz- 

lastitvenih postopkih zaradi varstva družbene lastnine. 

Javna pravobranilstva so aktivno vključena tudi v zakono- 
dajno pravo dejavnost, zlasti s področja prometa z nepremič- 
ninami, razlastitev in lastninskopravnih razmerij. Sodelovanje 
v ustreznih telesih na nivoju občin in republik. 

Za grob prikaz aktivnosti javnega pravobranilstva podajamo 
tabelo: 

Gibanje pripada vseh reševanih zadev pri javnih pravobranil- 
stvih v letih 1985-1987: 

Leto Pravde Izvršbe Presoja Ne- Druge Skupaj 
pogodb pravdni zadeve 
pravna postopek 
mnenja 

1985 2765 1237 9402 12243 1025 26672 
1986 3054 974 9070 12478 1010 26586 
1987 3246 1048 8739 12252 936 26221 

III. PROBLEMATIKA NEKATERIH SKLOPOV 
VPRAŠANJ OZIROMA NEKATERIH DRUŽBENIH 
ODNOSOV IN POJAVOV 

1. Stavbna zemljišča 
V okviru družbenih razmerij, ki jih ureja zakon o stavbnih 

zemljiščih, poleg drugih vprašanj, vsekakor zaslužijo posebno 
pozornost vprašanja vrednotenja stavbnih zemljišč, zajema- 
nja povečane vrednosti stavbnih zemljišč, ki je posledica 
vlaganj družbenih sredstev oz. lokacijskih in drugih ugodno- 
sti ter vprašanje pravnega statusa skladov stavbnih zemljišč 
ter njihovih pristojnosti. 

Vrednotenje stavbnih zemljišč bo zakonodajno vsekakor 
treba poenotiti, vprašanje zajemanja povečane vrednosti 
stavbnih zemljišč in pravnega statusa skladov stavbnih zem- 
ljišč pa dodelati. 

Po pozitivnih predpisih imamo za ocenitev vrednosti stavb- 
nih zemljišč namreč več podlag, in sicer: 

- »prometno« vrednost zemljišča, ki jo oblikuje trg na 
podlagi zakona o prometu z nepremičninami; 

- »prometno« vrednost, ki se izračuna na podlagi Pravil- 
nika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. I. 
SRS, št. 8/87); 

- vrednost stavbnega zemljišča, izračunana s pomočjo 
koristi, ki jo daje stavbno zemljišče, izračunana na podlagi 40. 
člena razlastitvenega zakona ter 

- cena stavbnega zemljišča, na podlagi 50. člena zakona 
o stavbnih zemljiščih, ki zajema valorizirane stroške pridobi- 
tve zemljišča v družbeno lastnino in valorizirano povečano 
vrednost stavbnega zemljišča zaradi družbenih vlaganj. 

Izbira pravne podlage za ocenitev je odvisna od več fak- 
torjev: 

- od oblike pravne podlage prehoda zemljišč od enega 
subjekta na drugega (pogodbeni promet - restriktivni ukrep); 

- od dejstva ali zemljišče prehaja iz družbene lastnine 
v zasebno ali obratno; 

- ali gre za zazidano ali nezazidano stavbno zemljišče. 
Bistveno pri tako kompliciranem načinu vrednotenja stavb- 

nega zemljišča pa je še to, da različne pravne podlage omogo- 
čajo izračun različne cene zemljišča, kar pri udeležencih 
postopkov za vrednotenje zemljišč v najmanjši meri povzroča 
pravo dezorientacijo in nepotrebne pritožbene postopke. 

Razumljivo je, da tako pravno stanje otežuje objektivno 
delo tudi cenilcem, ki zaradi tega pri cenitvah uporabljajo 
različne pravne podlage po povsem svojih presojah. To 
seveda še dodatno terja ustreznejšo ureditev tega področja 
družbenih odnosov. 

★ 
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Povečana vrednost stavbnega zemljišča, ki je posledica 
vlaganj družbenih sredstev oziroma lokacijskih in drugih 
ugodnosti (rente) pripada občini. Občinska skupščina določa 
višino in način zajemanja povečane vrednosti stavbnega zem- 
ljišča. Ona tudi predpiše način valorizacije povprečnih stro- 
škov pridobitve zemljišča v družbeno lastnino in družbenih 
vlaganj. Tako določa cit. zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 
1984. V praksi pa občinski odloki, na podlagi katerih se 
zemljišča oddajajo za gradnjo, v pretežni meri nimajo določb 
o načinu valorizacije povprečnih stroškov pridobivanja zem- 
ljišč in družbenih vlaganj. Tako izpadejo torej pomembna 
sredstva, ki naj bi se zajemala iz povečane vrednosti stavbnih 
zemljišč in katerea zakon namenja za pridobivanje, pripravo 
in opremljanje stavbnih zemljišč. 

★ 

Stavbna zemljišča v družbeni lastnini upravlja občina in 
z njimi razpolaga preko Sklada stavbnih zemljišč, če jih na 
podlagi Ustave in zakona ne upravljajo delavci in drugi 
delovni ljudje v organizacijah združenega dela, drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. Kljub številnim določ- 
bam zakona o stavbnih zemljiščih, ki urejajo pristojnost 
Sklada stavbnih zemljišč, pa vprašanje pridobivanja stavbnih 
zemljišč v družbeno lastnino ni nedvomno urejeno. Vprašljivo 
je namreč ali Sklad lahko nastopa kot razlastitveni upraviče- 
nec ali ne. Odnos občina - Sklad bo vsekakor še predmet 
posebne proučitve. 

★ 

Zaradi inflatornih gibanj se občani vse bolj branijo odškod- 
nin za »razlaščena« stavbna zemljišča v denarju. Kot odškod- 
nino zahtevajo drugo stavbno zemljišče. Zato se vse bolj sili 
v ospredje vprašanje ali je v postopkih za sporazumno določi- 
tev odškodnine mogoče prejšnjemu lastniku stavbnega zem- 
ljišča dati drugo nadomestno stavbno zemljišče v družbeni 
lastnini. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje nam v načelu daje 
določba prvega odstavka 34. člena razlastitvenega zakona, ki 
določa, da se odškodnina na razlaščeno nepremičnino določi 
v gotovini, če se stranke ne sporazumejo drugače. Praviloma 
gre torej za razlaščena zemljišča odškodnina v denarju. Izje- 
moma pa tudi v naravi - t. j. v drugem stavbnem zemljišču 
v družbeni lastnini. 

Upoštevajoč načelo razlastitvenega zakona, da je razlasti- 
tveni upravičenec lahko le družbenopravna oseba, načelo 
zakona o stavbnih zemljiščih, da le občina lahko upravlja in 
razpolaga s stavbnim zemljiščem v družbeni lastnini, bi tako 
odškodovanje v naravi lahko izvedla le občina kot razlasti- 
tveni upravičenec. Upoštevajoč še osnove in merila pravične 
odškodnine je treba upoštevati še kakšne pravice na stavb- 
nem zemljišču je razlaščenec izgubil - to pa je predvsem 
pravico graditi na njem. 

Tako bi razlaščencu šla odškodnina n. pr. v primerih: 
- za razlaščeno zemljišče, na katerem je stavba zgrajena 

z dovoljenjem pristojnega organa in za zemljišče, ki je 
potrebno za njeno redno rabo; 

- enako za zemljišče, za katero je pristojni organ izdal 
prejšnjemu lastniku lokacijsko dovoljenje, če to dovoljenje ob 
uvedbi postopka za razlastitev ni prenehalo veljati; 

- in tudi v primerih, ko občan izgubi na podlagi določb 
razlastitvenega zakona nezazidano zemljišče, na katerem ima 
pridobljeno pravico za graditev. 

Menimo, da je taka rešitev povsem v skladu z vsebino 
pravične odškodnine, zaradi česar javni pravobranilci tako 
prakso tudi dopuščajo. 

★ 

Problematika zemljišč, ki so kot dobrina splošnega pomena 
pod posebnim varstvom, angažira javne pravobranilce v polni 
meri tako pri ugotavljanju družbenih odnosov in pojavov, kot 
v vsakdanjih rešitvah ter zakonodajnih postopkih za izboljša- 
nje zadevne zakonodaje. 

2. Pravni promet z nepremičninami 
Javni pravobranilci že več let opozarjamo na posamezne 

neustrezne zakonodajne rešitve prometa z nepremičninami in 

predlagamo njihovo spremembo oziroma dopolnitev. 
Tako je po našem mnenju preširoka določba 4. člena cit. 

zakona o prometu z nepremičninami, v kateri je določeno, da 
na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice, temveč samo pravice, ki jih določa zakon. 
Določba je delno v nasprotju z 98. členom republiške in 81. 
členom zvezne Ustave, ker po ustavi ta omejitev velja le za 
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja ter za 
območja namenjena za stanovanjsko in drugačno kom- 
pleksno graditev. Prepoved prometa izven teh območij ni 
smiselna, saj zavira gradnjo na zemljiščih, ki so že namenjena 
za graditev, pogosto v škodo kmetijskih zemljišč, katerim se 
potem spreminja namembnost. 

Neustrezna je nadalje določba 10. člena tega zakona. Zakon 
pooblašča javnega pravobranilca, da prodajno oziroma 

-menjalno pogodbo med družbenopravno osebo in posamez- 
nikom izpodbija le v primeru neustrezne cene. Ker pa je prav 
on tisti, ki ob obveznem pregledu takšne pogodbe (le njemu 
jo je namreč potrebno predložiti), ugotavlja tudi druge nepra- 
vilnosti, med drugim tudi njeno ničnost (ko gre n. pr. za 
prenos stavbnega zemljišča v mestu iz družbene v zasebno 
last), se pokaže ta omejitev za neustrezno. Ker sam za tožbo 
na ugotovitev ničnosti ni pristojen, praviloma odstopi 
pogodbo družbenemu pravobranilcu samoupravljanja ali jav- 
nemu tožilcu, ker so njune pristojnosti širše. Takšno ravnanje 
ni smotrno, zato smo javni pravobranilci sprožili pobudo za 
spremembo zakona o prometu z nepremičninami, ki smo jo že 
dne 20. 11. 1986 poslali Republiškemu sekretariatu za pravo- 
sodje in upravo, št. M-ll-89/86). Predlagali smo dopolnitev 10. 
člena, katerega novi 6. odstavek naj bi se glasil: »Če javni 
pravobranilec ugotovi, da je pogodba po tem zakonu nična, 
vloži tožbo na ugotovitev ničnosti pogodbe in vzpostavitev 
v prešnje stanje. Pri tem ni vezan na rok iz 2. odst. tega člena«. 
Taka zakonska rešitev bi bila tudi v prid enotnemu pristopu 
k varstvu nepremičnin v družbeni lastnini, poleg tega pa bi 
razbremenila druge organe, ki jim nadzorovanje prometa 
z nepremičninami ni temeljna dejavnost. 

Neustrezna je končna določba 14. člena tega zakona. Po 
tem določilu se za nepremičnino, ki je pridobljena s pravnim 
poslom med živimi ali kako drugače, pa z dedovanjem, in ki 
presega z zakonom določeni maksimum, ne plača odškod- 
nina. Po 98. in 99. členu republiške in 81. ter 82. členu zvezne 
Ustave je za prisilni odvzem nepremičnine potrebno plačati 
odškodnino. Tudi Ustavno sodišče Jugoslavije (sklep 
- Uradni list SFRJ, št. 57/86 in Uradni list SFRJ, št. 59/86) je 
zavzelo stališče, da Ustava iz leta 1974 ne pozna več prehoda 
v družbeno lastnino brez odškodnine (razen konfiskacije). Na 
področju SR Slovenije je že prišlo do premikov v normiranju 
te problematike, in sicer v zakonu o kmetijskih zemljiščih 
(prečiščeno besedilo - Uradni list SRS, št. 17/86). V tretjem 
odstavku 23. člena ni več določbe o prehodu v družbeno 
lastnino brez odškodnine. Vendar zakonske določbe med 
seboj niso usklajene, tako, da vprašanje ostaja še naprej 
odprto. Zakon o prometu z nepremičninami pa bi bilo 
potrebno v tej smeri spremeniti tako, da bi 14. člen odpadel. 

★ 

Določbe zakona o prometu z nepremičninami veljajo tudi za 
promet s poslovnimi prostori. Zakon o poslovnih stavbah in 
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74) nima določb o prometu 
s poslovnimi prostori. V praksi se pojavlja potreba po speci- 
alni ureditvi tega prometa, saj predstavlja fond poslovnih 
prostorov v družbeni lastnini pomembno sredstvo za vodenje 
politike na področju poslovnih dejavnosti. Prav tako ostaja 
sporno vprašanje obveznega prenosa poslovnih prostorov od 
najemodajalcev na najemnike, ki je sedaj še vedno omejen le 
na stanje na dan uveljavitve tega zakona, to je na dan 18. 5. 
1974 (prehodna določba 37. člena zakona o poslovnih prosto- 
rih), čeprav zakon načeloma dopušča oddajo v najem le tistim 
osebam, ki jim oddajanje predstavlja osnovno dejavnost ali če 
poslovnega prostora iz upravičenih razlogov začasno same 
ne morejo uporabljati (prvi odstavek 10. člena). Novi zakon 
o poslovnih prostorih naj torej uredi specifičnosti pravnega 
prometa s poslovnimi prostori z morebitno predkupno pra- 
vico določenih pravnih oseb ter uredi možnost oddajanja 
v najem tako, da bo preprečil bogatenje brez dela ter omogo- 
čil najem vsem tistim, ki opravljajo družbeno koristno dejav- 
nost. V tej smeri je Javno pravobranilstvo SR Slovenije dne 15. 
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7. 1987 poslalo pobudo za spremembo zakona o poslovnih 
stavbah in prostorih Republiškemu sekretariatu za pravoso- 
dje in upravo. 

★ 

S poslovnimi prostori je povezana tudi pravna problematika 
kioskov za prodajo na drobno, ki so postavljeni na javnih 
površinah. Njihov status ni pravno opredeljen, kar povzroča 
vrsto težav, zlasti ob njihovi odstranitvi. Javno pravobranilstvo 
SR Slovenije je bilo mnenja, da bi bilo kiosk treba šteti za 
začasni objekt in s tem premičnino, ki bi ga bilo dopustno 
postaviti na javno površino na podlagi urbanističnega potrdila 
in najemne pogodbe za določen ali nedoločen čas z ustrez- 
nimi odpovednimi razlogi. V primeru prenehanja pogodbe, bi 
bilo mogoče kiosk brez odškodnine odstraniti. Ker po seda- 
njem zakonu o urejanju prostora in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84) kiosk ni urejen kot začasni objekt, 
problem pa postaja aktualen še zlasti pri rekonstrukciji želez- 
niške postaje v Ljubljani, smo problematiko prdložili Republi- 
škemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora in 
Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije. Opozo- 
rili smo na pomanjkljivo definicijo začasnega objekta po 3. 
alinei prvega odstavka 51. člena navedenega zakona in 5. 
člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte 
oziroma posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko 
dovoljenje. 

(Uradni list SRS, št. 27/85). Besedilo 3. alinee prvega 
odstavka 51. člena zakona bi se lahko glasilo: » - za postavi- 
tev začasnih objektov in naprav namenjenih sezonski turi- 
stični ponudbi ali prireditvam, proslavam, za prodajo na 
drobno ipd.«. 

Do ustrezne spremembe zakona oziroma podzakonskega 
akta pa bomo tolerirali postavitev kioskov na podlagi urbani- 
stičnega potrdila in najemne pogodbe. Podporo za to stališče 
smo dobili tudi v ureditvah drugih republik, ki določajo, da se 
zakon o gradnji objektov ne nanaša na kioske za prodajo 
tobaka, časopisov, spominkov, loterije, bižuterije, rož itd. 
(Zakon SR Srbije o izgradnji objekta - SI. gl. 10/84, 24/85 in 
35/86,10. člen; Zakon SAP Vojvodine o izgradnji investicionih 
objekata - SI. I. 13/80 - 2/87, 10. člen; Zakon SAP Kosova 
o izgradnji investicionih objekata - SI. I. 5/86; Zakon SR Črne 
gore o izgradnji i finansiranju investicionih objekata - SI. I. 
30/83 in 10/86, 3. člen). 

★ 

Poseben problem nastaja pri pridobivanju stanovanjskih in 
poslovnih prostorov v starih mestnih jedrih, kjer obstajajo 
velike neizrabljene površine skupnih prostorov. Javno pravo- 
branilstvo SR Slovenije je zavzelo stališče, da ima skupni del 
stavbe, ki še nima statusa stanovanja, podobno pravno 

naravo kot nezazidano stavbno zemljišče. Stališče je bilo 
zavzeto po številnih nihanjih v praksi, ko se je postavilo 
vprašanje ali je skupni del potem, ko je po zakonu o stano- 
vanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84) pridob- 
ljeno soglasje hišnega sveta in dovoljenje stanovanjskega 
organa oziroma je bil sprejet plan prenove, v pravnem pro- 
metu ali ne. Ugotovljeno je bilo, da skupni del izgubi takšen 
pravni status, ko so pridobljena soglasja oziroma ko stopi 
v veljavo plan prenove (68. člen navedenega zakona). Na tem 
delu je potem mogoče pridobiti pravico gradnje podobno kot 
na stavbnih zemljiščih. Skupne dele je mogoče oddati v grad- 
njo brez natečaja tudi stanovanjski zadrugi (51. člen zakona 
o stavbnih zemljiščih). Zaradi specifičnosti te problematike 
smo javni pravobranilci predlagali sprejem posebnega 
zakona. Oporo za to stališče smo dobili tudi v pravni ureditvi 
SR Srbije, ki omenjeno problematiko ureja v zakonu o nadzi- 
davi stavb in preurejanju skupnih prostorov v stanovanja (SI. 
gl. št. 44/84). 

★ 

3. Zaključitev liste »A« iz Sporazuma z dne 3. julija 1965 in 
generalna likvidacija italijanskega - optantskega 
premoženja na priključenem ozemlju, na podlagi mirovne 
pogodbe z Italijo 

Med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Ita- 
lijo je bil 18. 2.1983 zaključen Protokol o definiranju Liste »A« 
iz Sporazuma z dne 3. julija 1965, ki je začel veljati 23. 10. 
1985. S Protokolom je ugotovljena in zaključena lista, ki se 
nanaša na 500 primerov, ki ostanejo v lasti optantov. Zvezni 
izvršni svet je Protokol o definiranju liste »A« ratificiral 
z uredbo z dne 17. 1. 1985. S tem je rešen dolgoletni problem 
med obema državama, zaradi katerega se ni mogla izvesti 
generalna likvidacija na prenos v družbeno lastnino vsega 
ostalega optantskega premoženja, ki smo ga odkupili z ome- 
njenim Sporazumom. Tako je sedaj podobna tudi formalno- 
pravna podlaga za prenos tega premoženja v družbeno last- 
nino. 

Prenos omenjenega premoženja v družbeno lastnino je 
zvezan z različnimi težavami. Razen osrednje težave, ki je 
v identifikaciji tega premoženja, so pristotna še številna vpra- 
šanja pravne in dejanske narave. 

S to problematiko se ukvarjajo tako republiški kot zvezni 
organi različnih resorjev (pravosodni, finančni, mednarodni 
resor in drugi), s katerimi sodeluje Javno pravobranilstvo SR 
Slovenije. Glede na vrsto odprtih vprašanj, zlasti pa glede na 
zelo otežkočeno dejanjsko »odkrivanje« tega premoženja na 
terenu, ocenjujemo, da bo akcija generalne likvidacije tega 
premoženja tekla še vrsto let. 
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