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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 ORGANIZACIJI 

IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (Z0FVI-?) 

- skrajšani postopek - EPA 568 - III 

Skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom 
Tankom je z dopisom, z dne 31.5.2002, ki ga je Državni 
zbor RS prejel dne 18.6.2002, predložila v zakonodajni 
postopek predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-?) - skrajšani postopek - EPA 568-III. 

Poslanka Marija Ana Tisovic je z dopisom z dne 14. 
februarja 2002 predložila Državnemu zboru v 
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) skrajšani postopek 
(EPA 540-III) In 7. junija 2002 Vlada Republike Slovenije 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 
skrajšani postopek (ZOFVI-?) - EPA 561 - III, ki urejata 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon 
(EPA 568-III). 
Ker zakonodajna postopka predloga zakonov, ki sta 
ga predložila poslanka Marija Ana Tisovic in Vlada 
Republike Slovenije še nista končana, je predsednik 
državnega zbora, na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS., št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 
in 13/2001) zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je 
v obravnavo predložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Tankom. 

SKUPINA POSLANCEV (prvopodpisani Jože Tanko) 

Ljubljana, 31. maj 2002 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 

40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000 in 3/2001) vlagajo 
podpisani poslanci v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA. 

26. junij 2002 



Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo 
obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, saj 
gre za manj zahtevno spremembo oziroma dopolnitev zakona. 

1. Jože Tanko 

2. Mag. Andrej Vizjak 

3. 1'Vtzo. ' 
/ 

4- l)Zrfrj{T 

5. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo poslanec Jože Tanko kot prvopodpisani, 
sodeloval pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru 
in pri delu njegovih organov. 

6. P2-E2. 

7 S. frP-E-H Lrt~r,x/e 

8. 

9 Veftočg-e UoknU^ 

I ^ —. 
10. VCjlčo <2 <y . 

A.\ v/fc.r levic \jL 'y 

,, H,t 

\z., Trt%u^ 10-7iai\ ' 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

S predlogom zakona želimo dopolniti veljavni Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list, št. 12/96 in 64/01). 

Znanje se danes povsod piše z veliko začetnico. Šolska izobrazba 
vse bolj določa položaj posameznika v družbi, zato mora država 
vsakogar, ki si to izobrazbo želi pridobiti, tudi vzpodbujati in mu po 
svojih močeh pomagati. V skladu s tem je potrebno zagotavljati 
enake možnosti za izobraževanje, saj menimo, da v Sloveniji vsi 
šolajoči otroci nimajo enake izhodiščne možnosti za pridobitev 
izobrazbe. Nikakor ni sprejemljivo, da se med otroki dela razlika 
na tiste, ki živijo v mestih ali primestnih krajih, in na tiste, ki živijo 
na podeželju oziroma prihajajo iz malih krajev, iz socialno 
nespodbudnih okolij, predvsem, ker vemo, da obstaja velika 
stopnja povezanosti med krajem bivanja posameznika in njegovim 
gmotnim položajem. 

V Sloveniji je ogromno število družin, katerih otroci se vozijo v 
šolo v oddaljene kraje (predvsem v srednje šole) deset kilometrov 
ali več izven kraja bivanja in ti so v neenakopravnem položaju s 
tistimi družinami, katerih otroci se šolajo v domačem kraju ali v 
bližini kraja bivanja, saj imajo slednji minimalne prevozne stroške 
oziroma jih sploh nimajo. Še posebej pa so v tej luči izpostavljene 
družine z več hkrati šolajočimi se otroki. 

Razlogi za sprejem omenjene novele zakona so upravičeni v 
smeri zagotavljanja enakih možnosti za vse otroke. 

2. NAMEN IN CILJ ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo zakona bi rešili problematiko prevoznih 
stroškov otrok, ki bivajo oziroma se vozijo v šolo v bolj oddaljene 
kraje ne glede na to, ali prejemajo republiško (socialno) štipendijo 
ali ne. 

Glavni cilj zakona je vsem šolajočim otrokom zagotoviti enake 
izhodiščne možnosti za pridobitev želene izobrazbe, s čimer bi 
dolgoročno vplivali tudi na ugodnejšo politiko zaposlovanja in 
ekonomsko prosperiteto celotne družbe. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN 

Vlada RS je 30. decembra 1997 sprejela sklep o določitvi višine 
subvencije mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in študentov, 
ki se šolajo izven kraja bivanja. 

Sklep, ki je v veljavi od 1. februarja 1998, določa, da višina 
subvencioniranja mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in 
študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja znaša 17 odstotkov 
polne cene mesečne vozovnice. 

Iz državnega proračuna RS se za regresiranje prevozov dijakom 
v letu 2002 namenja 1.464.584.000 tolarjev, v letu 2003 
1.687.100.000 tolarjev; za regresiranje prevozov študentom pa 
se iz proračuna RS v letu 2002 namenja 505.987.000 tolarjev, v 
letu 2003 pa 605.997.000 tolarjev. 

Predlog zakona zvišuje višino subvencije za polno ceno mesečne 
vozovnice iz 17 na 50 odstotkov, kar pomeni dodatne finančne 
obveznosti iz državnega proračuna v višini približno 4,5 milijard 
za leto 2003. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Doda se novi osmi odstavek 81. člena, ki se glasi: 

»Ne glede na določbo enaindvajsete alinee sedmega odstavka 
tega člena se iz sredstev državnega proračuna zagotavlja 50 
odstotkov sredstev za subvencioniranje prevozov učencev, 

vajencev, dijakov in študentov, ki bivajo ali se vsakodnevno vozijo 
v šolo deset kilometrov ali več izven kraja stalnega prebivališča.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

V prvem členu je določeno, da se iz državnega proračuna RS 
med drugim dodatno zagotavlja tudi 50 odstotkov sredstev za 
subvencioniranje prevozov učencev, vajencev, dijakov in 

študentov, ki bivajo ali se vsakodnevno vozijo v šolo deset 
kilometrov ali več izven kraja bivanja. 

IV. ČLEN ZAKONA, KI SE DOPOLNJUJE 

1. Javne šole 

a) Državni proračun 

81. člen 
(šole) 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki 
in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in 
zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi 
ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi 
osebni prejemki za pripravnike: 

- osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa, 
dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik 
individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur 
interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi, 
podaljšanega bivanja od prvega do četrtega razreda in najmanj 
50% sredstev za podaljšano bivanje od petega do šestega 
razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev 
prvega razreda, 

- glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega 
glasbenega izobraževanja, 

- šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, razen za delavce, ki 
opravljajo zdravstvene storitve, 

domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno 
dejavnost, 

poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim šolam, 

gimnazijam in 

višjim strokovnim šolam. 

Sredstva za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve, se 
zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo 
financiranje na področju zdravstva. 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za 
materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in opreme: 

• zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, 
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- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno 
dejavnost, 

- poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam, 

- gimnazijam in 

višjim strokovnim šolam. 

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva 
za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in normativi za 
izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena, in sicer za: 

nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, 

nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni 
inventar, 

potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, 

stroške obveznih ekskurzij, 

oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu 
z odločbo o usmeritvi, 

- prevoze učencev s posebnimi potrebami v skladu z določbo 
šestega odstavka 56. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 33/97) ob pouka prostih dnevih in 

prevoze predšolskih otrok v skladu s 15. členom zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 
54/00). 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije 
v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, 
šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole narodne 
skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, 
katerih ustanovitelj je država. 

Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva iz prvega in 
tretjega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu 
zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki jo skleneta 
mestna občina in Vlada Republike Slovenije. 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za 
dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja: 

- del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence z 
učno pogodbo, 

- del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev, vajencev, 
dijakov in študentov višjih šol za primer nesreče pri praktičnem 
izobraževanju, 

sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov 
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za 
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu 
in zdomstvu ter Romov, 

sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado, 

sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita 
ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih 
obdobij v osnovni šoli, 

- sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja vajencev, 

sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije za 
mladino, 

sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno 
dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in 
muzejsko dejavnost, 

sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih 
društev, 

sredstva za razvoj učne tehnologije, 

sredstva za šolo za ravnatelje, 

- sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke 
slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini, 

sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za 
mednarodno sodelovanje, za delovanje šolskih knjižnic in 
mediotek ter učbeniških skladov, 

- sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter 
študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjenimi, 

- sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za 
subvencioniranje šolnin, 

sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za 
subvencioniranje cene strokovne literature, 

sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, 

sredstva za šolsko televizijo in radio, 

sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in 
izobraževanju, 

sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov, 

- sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za 
učence, vajence In dijake ter študente višjih šol, 

del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov, 

- sredstva za mednarodno dejavnost, 

- sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu, 

sredstva za delovanje strokovnih svetov, 

- sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev, 
dijakov, vajencev in študentov višjih šol, 

sredstva za obvezne zdravniške preglede dijakov, vajencev 
in študentov višje strokovne šole zaradi praktičnega pouka 
oziroma praktičnega izobraževanja, 

sredstva za izvedbo obravnave in postopkov usmerjanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z 
zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

sredstva za prevoza učencev osnovne šole in sredstva za 
varstvo vozačev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih 
zveri. 
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Skupno poročilo o 

DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

ZA LETO 2001 

- EPA 570 - III 

DRŽAVNO TOŽILSTVO _ tožilstev za leto 2001, da bi se Državni zbor seznanil z delorn, 
REPUBLIKE SLOVENIJE ki so ga slovenski tožilci opravili v preteklem letu. 

GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA 

Ljubljana, 19.junija 2002 

Generalna državna tožilka državnega tožilstva Republike 
Slovenije pošilja v prilogi Skupno poročilo o delu državnih Zdenka Cerar l.r. 

/ 
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DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPNO POROČILO O DELU 

DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2001 
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UVOD 

Slovenski državni tožilci so tudi v letu 2001 vzdržali pri "razumnem roku" reševanja kazenskih 
zadev na vseh nivojih, izjema je bila le največje tožilstvo v Sloveniji - Okrožno državno tožilstvo 
v Ljubljani, ki v mesecu decembru ob izredno visokem pripadu te točke ni uspelo doseči, deloma 
tudi zaradi priprav na selitev v nove poslovne prostore, v bistveno boljše delovno okolje. 

Obseg dela se je povečal število prijavljenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj za 13 %, 
neznanih storilcev za 10 %, le pri mladoletnih storilcih smo zabeležili 6,5 % upad zadev. V 
tožilskih predalih je ob koncu leta 2001 ostalo nerešenih za 995 oseb manj ovadb kot v preteklem 
letu, manjše število vloženih obtožnih aktov - 10.997 (plansko leto 12.387) pa kaže na 
uresničevanje politike pregona, saj je v 28 % zavrženih ovadb skrito intenzivno delo tožilstev na 
poravnavanju in odloženem pregonu, tedaj rešitve, ki niso terjale dela sodišč, ki so še vedno 
preobremenjena z zadevami in jih počasi rešujejo. Do teh rezultatov so pripeljale lansko leto 
sprejete usmeritve za delo državnih tožilcev in sicer: 

- vsak državni tožilec je individualno odgovoren za izbiro najprimernejše zakonite poti za rešitev 
posamezne zadeve in za njen rezultat, 

- bagatelni kriminal - presoditi z vidika možnosti odložitve pregona ali poravnavanja, 

- samoiniciativno poskrbeti za dopolnitev manjkajočih podatkov v sferi lastnih pristojnosti s 
konzultacijami strokovnjakov, 

- preiskovalna dganja in preiskave naj bodo glede na preobremenjenost sodišč predlagane res v 
nujnih primerih in v potrebnih okvirih, 

- pri organiziranem in težkem kriminalu se mora državni tožilec vključiti v odkrivanje kaznivih 
dejanj v predkazenskem postopku, ki ga mora voditi in usmerjati tako, da je ob eventuelni 
privedbi oseb ali ovadbi že seznanjen z zadevo v tolikšni meri, da v kratkem času lahko sprejme 
tožilsko odločitev, 

- v vsakem primeru skrbno presoditi, ali dejanje in posebnosti storilca terjajo predlog za pripor 
ali druge ukrepe za zagotovitev navzočnosti v postopku. 

Celovit pristop in odgovornost tožilca za vsako zadevo pomeni tudi odgovornost za končni 
rezultat - po zaključkih sodnih obravnav predlagati kazni po vrsti in višini ob oblikovanju svoje 
lastne ocene zadeve, kar bo pomagalo sodišču k lažji odločitvi in presoji in morda celo izhodišče 
za soglašanje obrambe. 

- Slovenskemu tožilcu ne smqo biti tuja sodobna dognanja pri obravnavanju kaznivih dejanj - na 
podlagi priporočil Sveta Evrope mora bdeti nad varovanjem človekovih pravic pri delu policije 
in zastopati interese žrtve v postopku. 

- Zaveza tožilcev je delati strokovno in kvalitetno, odločati po tehtnem premisleku in upoštevanju 
interdisciplinarnih kriterijev, ki nam jih ponuja zakon in daje na razpolago življenjsko izkustvo, 
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izobrazba in možnosti sodelovanja z drugimi strokovnimi institucijami. 

V Republiki Sloveniji ni bilo niti enega okrožnega državnega tožilstva, ki ne bi izvajalo 
alternativnih metod pri bagatelnem kriminalu. Izrazito seje dvignilo število primerov, v katerih 
so državni tožilci z lastnim angažiranjem v odloženem pregonu dosegli rešitev "spora", preko 50% 
uspeh pa beležimo tudi v okviru poravnavanja, kateremu smo posvetili obilo pozornosti ne le v 
konkretnih primerih, temveč tudi s svetovanjem in izobraževanjem poravnalcev. Ti so pod 
vodstvom državnih tožilcev v visokem številu - kar 120 udeležencev - prediskutirali svojo 
problematiko, jo usklajevali s tožilskimi pogledi in svojo voljo, da kar najbolje izpolnijo nalogo, 
ki jim jo je zaupala država, izkazali s tem, da so ustanovili svoje društvo. 

Da bi naša tožilska zaveza o izbiri najprimernejše in pravilne zakonite rešitve "ne ostala le na 
papirju", da bi zagotovili interdisciplinarni strokovni pristop pri posameznih zadevah, smo že 26. 
januaija 2001 naredili tisti korak, ki danes kaže svoje pozitivne rezultate. 

Tega dne smo se namreč na moje povabilo sestali na Državnem tožilstvu Republike Slovenije 
minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak, minister za obrambo dr. Anton Grizold, minister za 
notranje zadeve dr. Rado Bohinc, direktor Policije RS Marko Pogorevc, direktor Davčne uprave 
RS Stojan Grilj, direktor Carinske uprave RS Franc Košir, direktor Instituta za sodno medicino 
dr. Jože Balažic in guverner Narodne banke Slovenije dr. Franc Arhar. Ugotovili smo, da so 
razvoj gospodarstva, pravnih in socialnih strani življenja, odprtost meja in napredek znanosti 
privedb do vse bolj sofisticiranih oblik kriminala. Ta se pojavlja na različnih področjih, težko ga 
je odkrivati in ubirati pravilne poti pregona brez pomoči strokovnjakov s posameznega področja. 
Navzoči predstojniki smo se dogovorili, da preko sodelavcev, da drug drugemu nudimo potrebno 
podporo za učinkovito delo - strokovnjaki institucij policije državnemu tožilstvu in obratno - to 
na kratek, enostaven način konzultacije v trenutku, ko je ta potrebna. 

Vsi prisotni so se strinjali, da lahko na takšen način brez posebnih stroškov za državo vzpostavimo 
obliko dela, kot jo v razvitih evropskih državah poznajo v obliki institucionaliziranih skupin 
ekspertov. 

Mi pa smo na ta enostavni način sklenili storiti isto brez dolgega ustanavljanja kakršnihkoli 
organov, institucij, zgolj z voljo predstojnikov, ki smo jo prenesli na svoje sodelavce tja do tistih, 
ki stojijo v prvi fronti - prvostopnih organov. 

Danes z veseljem ugotavljam, daje načrt uspel. 

Na področju davčnih zatajitev je vzpostavljena obojesmerna izmenjava podatkov, na nivoju 
okrožnih državnih tožilstev pa so vzpostavljeni tudi neposredni stiki s strokovnjaki davčnih uprav. 
Izdelana je bila analiza zadev, ki se izpopolnjuje in podan specialni poudarek tej tematiki s 
posebnim izobraževanjem. 

Znanje z vojaškega področja smo izmenjali z Ministrstvom za obrambo, kjer smo se sestali s 
predstojniki obveščevalno varnostne službe in državnimi sekretarji tega ministrstva, prediskutirali 
konkretne zadeve, ki nas vežgo in izmenjali svoje izkušnje. Na vseh okrožnih tožilstvih smo 
imenovali tožilce, posebej zadolžene za vojaško področje, saj se je potrebno izpopolniti za 
izvrševanje nalog na tem specifičnem pravnem področju tudi v tistih okvirih, ki ga imajo zahodne 
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in vzhodne države v Evropi, saj se približujemo odločitvi za vstop v NATO. 

Bistven premik k višji kvaliteti in angažiranosti dela smo dosegli na področju varovanja okolja. 
Državna pravobranilka Mihaela Lesar, ki v civilnih postopkih zastopa državo kot oškodovanca, 
nas je preko svojih zadev pognala v tek tudi na kazensko pravnem področju. Skupaj smo 
ugotovili, da posamezniki zaradi neupravičenega kopanja peska, rudnin, mineralov in prisvajanja 
tega državnega premoženja, uničujejo okolje in da je treba tiste člene našega Kazenskega 
zakonika, ki to sankcionirajo, oživiti. Naredili smo to temeljito. Naj navedem primer, ko je vodja 
Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Elizabeta Gyčrkčs za obtoženca, ki kljub zahtevi za 
preiskavo ni hotel prenehati z izkopavanjem in odvažanjem peska, predlagala in dosegla odreditev 
pripora. Zanimivo je, daje ta obdolženec izjavil, da se mu veliko bolj splača plačevati kazni za 
prekrške in kazni v kazenskem postopku, kot prenehati z delom, kajti njegovi zaslužki so bili 
milijonski. Enako gotovo mislijo tudi drug storila, vendar pa nam je glavni inšpektor po odreditvi 
pripora zagotovil, da je ta ukrep vsaj za 30 % tovrstnih prestopnikov pripravil do tega, da so 
prenehali kopati, nekateri pa so to pričeli delati ponoči. Pripor je potrdilo višje sodišče, vrhovno 
pa nam je v svoji odločitvi dalo takle napotek - pripor je zadnje izmed sredstev, s katerim se lahko 
zagotovi preprečevanje protipravnih ravnanj, preje je treba izkoristiti druge možnosti. Kaj je v teh 
primerih druga možnost - zasežba sredstev, s katerimi se dejanje izvršuje, že v okviru postopka 
o prekršku. 

Začutili smo potrebo, da združimo sile pristojnih institucij in napravimo skupen načrt, kako na tem 
področju dalje. 20. septembra 2001 smo na kolegiju vodij tožilstev sprejeli stališče, da se te 
zadeve rešujejo pospešeno in interdisciplinarno. 28. oktobra 2001 pa smo se na mojo pobudo na 
Državnem tožilstvu Republike Slovenije sestali minister za okolje in prostor RS gospod Kopač 
s svojimi sodelavci, generalni direktor policije Marko Pogorevc s sodelavci, predstavnica Senata 
za prekrške RS Ana Koman s sodelavci, direktor Davčne uprave RS Stojan Grilj s sodelavci in 
inšpektor z Ministrstva za gospodarstvo - prediskutirali smo problematiko, za kontaktno osebo 
na tem področju na tožilstvu določili mojega namestnika Franca Mazija in sprejeli sledeče sklepe: 

- tožilci in sodniki za prekrške bodo reševali te zadeve angažirano in prioritetno, predsednica 
Senata za prekrške se bo za sprejem tovrstne odločitve posebej zavzela v okviru svoje institucije, 

- v vsakem posameznem primeru se bodo službe dogovorile za strokovne usmeritve in taktiko 
delovanja - za individualni scenarij rešitve posamezne konkretne zadeve, 

- določijo se kontaktne osebe na vseh institucijah in uvedejo redni posveti operativcev na tem 
področju. 

Na tak način bodo usklajene akcije zagotovo prispevale k temu, da bo sicer več kazenskih 
postopkov ali postopkov zaradi prekrška ter intervencij inšpekcije, dvignila pa se bo zagotovo 
tudi zavest naših državljanov, da moramo vsi skupaj v okviru zakona varovati lepote in dobrine 
naše dežele. Nekaj v tej smeri je bilo torej že storjenega v letu 2001. 

Januarski dogovor o sodelovanju s carinskimi uradi v letošnjem letu nekako ni prav stekel vse do 
septembra, ko seje vrhovni državni tožilec Mirko Vrtačnik na iniciativo generalnega direktorja 
carine udeležil mednarodnega izobraževalnega seminarja teh služb. Vzpostavljen je bil osebni 
kontakt udeležencev, posvetovalna funkcija je zaživela in obravnavali smo konkretne primere, v 
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katerih smo ugotavljali pravilnost in primernost rešitev, eventuelne strokovne napake in 
ovaditeljem podali svoje ugotovitve. 

Na področju financ, ki gaje na januarskem sestanku zastopal dr. France Arhar, so državni tožilci 
sami poskrbeli za potrebne konzultacije in strokovno oporo pri reševanju posameznih zadev. 
Zlasti pogosti in nujni so kontakti z Uradom za preprečevanje pranja denaija, pa tudi Narodna 
banka Slovenije nam je v primeru, ko smo na zaprosilo haaškega tožilstva ugotavljali obstoj 
eventuelnega finančnega premoženja njihovih obtožencev na področju Republike Slovenije, nudila 
potrebne podatke o finančnih institucijah, ki so na zahtevo preiskovalnega sodnika zatem v smislu 
člena 156 ZKP podale potrebno poročilo. 

Že iz doslg povedanega izhaja, daje vendarle najtesnejše in najpotrebnejše sodelovanje med 
državnim tožilstvom in policijo, kateremu je na že omenjenem sestanku tudi minister za notranje 
zadeve dr. Rado Bohinc dal vso svojo podporo. V vseh mednarodnih oblikah dela Sveta Evrope 
in Evropske unije se razmeiju med tožilstvom in policijo posveča posebna pozornost, na vseh 
tvinmgih nas preizkušajo, ali smo zreli za vstop v Evropsko unijo z vprašanjem - kako imate 
urejeno sodelovanje med policijo in državnim tožilstvom, ali je tožilec usmeijevalec in vodja 
predkazenskega postopka, kako zakonodaja zagotavlja izvrševanje tega načela, kako se to v 
resnici dogaja. Spomniti se je treba, da je bilo v poročilu GRECA napisano, da je pri nas 
sodelovanje med policijo in tožilstvom odvisno "bolj od dobre volje in pripravljenosti oseb, kot 
zaukazano v zakonodaji". Vprašani smo bili, ali imamo predvidene sankcije za policiste, če se ti 
ne ravnajo po navodilih državnega tožilca - nimamo. 

K sreči pa je bilo v Sloveniji to "sodelovanje na osebni ravni" tožilca in policije tako v samem vrhu 
obeh institucij, kot tudi na operativni ravni izvrstno in obe shižbi sta sklenili, da izpopolnimo tisto 
manjkajočo vsebino o medsebojnem sodelovanju, ki jo sicer zakon dopušča, je pa ne precizira. 
Včasih je to celo dobro, kajti ob odprtih možnostih se lahko dosežejo višji in boljši rezultati. 

Leto dni sta se državno tožilstvo in policija preko svojih predstavnikov usklajevala na tem 
področju, kako precizirati usmeijanje in vodenje predkazenskega postopka v zvezi z odkrivanjem 
kaznivega dejanja in izsleditvijo storilcev, da bi obe službi obdržali svojo strokovno samostojnost 
in istočasno zagotovili uspešno zbiranje dokazov, ki jih državni tožilec potrebuje za postavitev 
zadeve pred sodišče in njeno uspešno zastopanje tja do sodbe. 

Usklajevanje in pogajanja glede vsebine tega sodelovanja so bila kronana dne 10. 12. 2001, ko je 
bil prav na dan človekovih pravic podpisan akt, ki nosi ime "Strokovno navodilo o sodelovanju 
policije in državnega tožilstva pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj". 

V letu 2001 smo pripeljali do obtožbe in sodbe veliko odmevnih zadev, pa tudi obsežnih in težkih 
- v njih je skrito veliko dela policije in državnih tožilcev, ki so morali za te uspehe poskrbeti tudi 
za medsebojno izpopolnjevanje svojih znanj. Minister za notranje zadeve in generalni direktor 
policije sta omogočila državnim tožilcem spoznati Operativno komunikacijski center, nove tehnike 
snemanja in izvajanja posebnih operativnih metod in sredstev, državni tožilci pa smo prenesli 
policistom in kriminalistom izkušnje s tistega dela postopka, v katerem to njihovo delo dobi 
rezultat, ko se kot dokaz uporabi, ali se zaradi nepravilnosti ne more uporabiti pred sodiščem. 

Naj omenim še dve pomembni področji, ki zaradi svoje vsebine zaslužita posebno mesto tudi v 
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samem uvodu k poročilu. Povojni poboji ali nezastarljiva kazniva dejanja zoper človečnost in 
mednarodno pravo so tudi v letu 2001 zelo zaposlovala državne tožilce. Po usmeritvah iz leta 
1999 so državni tožilci zbirali arhivsko gradivo, se konzultirali s poznavalci zgodovine, preko 
policije, ki je po nalogu generalnega direktorja izvajala posebno akcijo "sprava" pa preko 
človeških virov ugotavljali vsebino teh dogodkov. Zaradi ugotavljanja statusa žrtev so bili izvedeni 
posamezni izkopi, državni tožilci pa smo se zadevi posvetili tudi študijsko. 

Poleg navedenih dejanskihz vprašanj obstoja tudi pravna problematika, ki jo bo potrebno rešiti, 
ko bomo prispeli do trenutka, ko bi začeli ali ne mogli začeti eventuelni kazenski postopek. Naše 
kazensko pravne aktivnosti so naravnane glede ekshumacij tako, da podajamo omejen predlog za 
izkop v tolikšni meri, da se ugotovijo za kazenski postopek pomembni podatki. Zahvaljujoč 
sodelovanju Instituta za sodno medicino in njegovega predstojnika dr. Jožeta Balažica že nekaj 
let potekajo ekshumacije žrtev, institut hrani posmrtne ostanke v kleteh svoje zgradbe. Zaradi 
neprimernost takšne hrambe posmrtnih ostankov smo stopili ob stran dr. Balažicu kot 
predstojniku in na Vlado sem kot generalna državna tožilka naslovila dopis, da novih ekshumacij 
ne bomo predlagali, dokler država ne poskrbi za spoštljivo shrambo posmrtnih ostankov. 
Predsednik komisije za povojne poboje pri Vladi RS me je seznanil, da se načrt za bodočo 
kostnico sprgema in izvajajo aktivnosti, ki nam dajejo upanje, da bo za pietetni del te zadeve 
država poskrbela. 

Drugo pomembno področje, ki smo mu posvetili posebno pozornost z angažiranim pristopom 
tako pri odkrivanju, kot tudi obtoževanju in zastopanju obtožb, je področje, ki mu rečemo "zločin 
med štirimi stenami" ali kazniva dejanja, v katerih so žrtve družina oziroma otroci. Zlasti na 
področju spolnih zlorab otrok smo pripeljali do obtožbe v letu 2001 kar 202 zadeve (prejšnje leto 
151), kar pomeni, da smo zagotovili več in boljše dokaze kot popreje v predkazenskem postopku. 
Dosegli smo tudi maksimalno izrečeno kazen za spolno zlorabo otroka v trajanju 15 let na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani, postrožen kaznovalni odnos tožilstev in sodišč pa se kaže na tem 
področju tudi v razmerju med pogojnimi obsodbami in zaporno kaznijo. Slednja je bila še pred leti 
skorajda izjema, v letu 2001 pa so sodišča v 35 primerih izrekla zaporne kazni in v 50 primerih 
pogojne obsodbe. 

Celovit pristop in odgovornost državnega tožilca za vsako zadevo pomeni namreč tudi 
odgovornost za končni rezultat. Državni tožilci na zaključkih obravnave predlagajo kazen po vrsti 
in po viSni in s tem, ko na ta način oblikujejo lastno oceno zadeve, tudi sodišču pomagajo k lažji 
odločitvi in presoji. Neredko se na tak način doseže celo soglasje glede sankcije za obrambo, na 
drugi strani pa smo bili priča tudi izrekom najvišjih možnih kazni - 30 let zapora kar v dveh velikih 
kazenskih zadevah. 

Le velike kazenske zadeve s hudodelskimi združbami je obravnavala Skupina državnih tožilcev 
za posebne zadeve, ki niti ene same zadeve ni pričela brez predhodnega kazenskega postopka, v 
katerem teče sodelovanje med tožilcem in policijo vse od odkrivanja dalje. 

Zbiranje dokazov v težkih zadevah ni lahka naloga, od tožilcev in policistov zahteva ne le umske, 
temveč tudi fizične napore. 

Neredko v zgodnjih jutranjih urah vodja ali član Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve 
sede v avto, obložen s kovčki posnetih kaset, s težkimi spisi, nato pa vozi na sodišča v Celje, 
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Koper, Maribor in druge kraje, kjer se njihovi kazenski procesi odvijajo. Pred sodiščem sedi na 
eni strani državni tožilec, na drugi strani pa - primeroma v Kopru 21 obtožencev in 21 
zagovornikov. Bitka ni lahka, že obtožni akt je izredno obširen, v zvezi z njim sprejete odločitve 
pa se seveda ravnajo po tožilski doktrini - v obtožbo, če le obstoji utemeljen sum. Za sodbo pa 
je potrebna stoodstotna gotovost - trdni dokazi. 

Državni tožilec mora predvsem pravično, nepristransko in objektivno izvajati svoje funkcije ter 
si prizadevati za varstvo človekovih pravic, v kolikor gre za njegov nadzor nad delom policije in 
varstvo žrtev, ko izvaja svojo funkcijo pred sodiščem. Zagotoviti mora tekoče delovanje sistema 
kazenskega pravosodja, biti pri delu pošten, dosleden in hiter, se počutiti odgovoren za lastne 
odločitve in biti sposoben prevzeti potrebne pobude za opravljanje svojega dela. 

V tem kontekstu smo državni tožilci tudi v letu 2001 skušali izvajati svoje naloge in tudi Skupina 
se lahko pohvali z uspešnimi sodbami in tudi najvišjo možno izrečeno kaznijo v zadevi zoper 
obtoženega Kovača in sostorilce, ko je za naročene umore bila izrečena kazen 30 let zapora. 

Ocenjujem, da smo tudi v letu 2001 skrbno in angažirano pristopili k izpolnjevanju svojih 
dolžnosti, da smo to tudi prezentirali javnosti, kadar je bilo možno in potrebno. Slovensko 
tožilstvo je postalo odzivna institucija, kije dosegla tudi mednarodni ugled, Svet Evrope nam je 
izkazal priznanje za dosežke v izvrševanju Priporočil št. 19/2000, ki predstavljajo Evropsko 
tožilsko ustavo, tako, da nam je poveril organizacijo Vseevropske konference generalnih državnih 
tožilcev v letu 2002 v Ljubljani. 

Naša zaveza je tudi v bodoče skrb za strokovno izpopolnjevanje, dvig kvalitete dela in tvorno 
sodelovanje pri potrebnih spremembah kazenske procesne in materialne zakonodaje, pa tudi 
Zakona o državnem tožilstvu, ki v določenih segmentih ne zagotavlja več uspešnega 
funkcioniranja moderne tožilske organizacije. Aktivnosti na tem področju že potekajo. 

ZDENKA CERAR 
GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA 
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1. DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

1.1. PODATKI O PREGONU STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 2001 so okrožna državna tožilstva, ki so v Republiki Sloveniji stvarno pristojna za pregon 
vseh kaznivih dejanj, pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 29.660 polnoletnih, 
4.918 mladoletnih in 41.893 neznanih storilcev kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 2000, ko je 
bilo ovadenih 26.281 polnoletnih, 5.265 mladoletnih in 38.039 neznanih storilcev kaznivih dejanj, 
se je Število prijavljenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj povečalo za 3.379 ali 13 %, 
mladoletnih zmanjšalo za 347 ali 6,5 % in neznanih storilcev povečalo za 3.854 ali 10 %. 

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 12.051 polnoletnih oseb, so državna tožilstva 
v letu 2001 obravnavala ovadbe s skupaj 41.711 polnoletnimi storilci, v letu 2000 pa z 41.697 
storilci. To pomeni, da je bilo v letu 2001 obravnavanih za 14 ali 0,03 % več prijavljenih 
polnoletnih storilcev kot v letu 2000. 

Zavržene so bile ovadbe za 11.703 osebe, kar predstavlja 28 % obravnavanih ovadenih 
polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. V letu 2000 so bile zavržene ovadbe zoper 9.713 
polnoletnih oseb, kar je predstavljalo 23 % obravnavanih oseb. 

Zoper 2.291 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi člena 14 KZ, ker so bila prijavljena dejanja 
majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih sploh ni bilo. Ob koncu leta 2001 so 
ostale nerešene ovadbe glede 10.451 oseb, kar je za 995 oseb manj kot v predhodnem letu. 
Nerešene ovadbe so še v delu pri državnih tožilstvih zoper 3.880 oseb in pri drugih organih zoper 
6.571 oseb, od tega pri MNZ PU zoper 1.480. 

Kazenski postopek so v letu 2001 državna tožilstva sprožila zoper 15.254 oseb in sicer zoper 
10.036 oseb z vložitvijo obtožnega predloga, zoper 961 oseb z vložitvijo neposredne obtožnice 
in zoper 4.257 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske preiskave. Državna tožilstva so pred 
odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali pred drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim 
sodnikom posamezna preiskovalna dejanja zoper 3 .602 osebi. 

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 3.448 oseb, zoper 870 oseb pa so državna 
tožilstva na osnovi zakonitih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta pa so ostale 
pri tožilstvu nerešene ovadbe glede 3 .880 oseb, kar je za 289 ali 8 % manj kot v letu 2000. 

V letu 2001 je bilo obtoženih 14.445 oseb, kar je v primerjavi z letom 2000, ko je bilo obtoženih 
14.259 oseb, za 186 ali 1,3 % več obtoženih polnoletnih oseb. 
V letu 2001 so se državni tožilci udeležili 25.797 glavnih obravnav in zaslišanj obdolžencev v 
preiskavi, kar je za 1.363 več kot leto poprej. 

Na podlagi vloženih obtožb so okrožna sodišča odločila s sodbami o 7.630 osebah, kar je za 475 
oseb ali 6,6 % več kakor leta 2000, ko je bila izrečena sodba glede 7.155 obtoženih oseb. 

V letu 2001 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 6.956 oseb, oproščenih obtožbe je bilo 674 
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oseb in za 2.S40 oseb oseb je bila izdana zavrnilna sodba, ker je državno tožilstvo obtožbo 
umaknilo. 

Zoper sodbe sodišča prve stopnje so državna tožilstva vložila 1.062 pritožb, od tega zaradi 
odločbe o kazni 568. Upoštevaje obsodilne in oprostilne sodbe so državna tožilstva napadala 
vsako 7. sodbo. Do konca leta so sodišča odločila o 464 pritožbah in od tega ugodila 347 
pritožbam, 117 pa so jih zavrnila kot neutemeljene. Po mnenju višjih tožilstev je bilo delo okrožnih 
tožilcev na pritožbenem področju na dovolj visokem strokovnem nivoju. 

Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku proučila 3.538 zadev in o njih izdelala pisna 
mnenja. Tako je Višje državno tožilstvo v Celju proučilo 458 zadev, v Kopru 573, v Ljubljani 
1.830 in v Mariboru 677. Funkcionaiji z višjih državnih tožilstev so se udeležili 1.778 javnih in 
nejavnih sej pritožbenih senatov. Višja državna tožilstva so Državnemu tožilstvu Republike 
Slovenije podala precej pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v preteklem letu (obravnavalo je skupno 754 kazenskih 
ter 1.496 civilnih in upravnih zadev) vložilo 78 zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskih, 
prekrškovnih, civilnih in upravnih zadevah. Razen tega je Državno tožilstvo Republike Slovenije 
prejelo od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letu 2001 še 349 zahtev za varstvo 
zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki, obsojenčevi svojci ali pooblaščenci. 
Na vse vložene zahteve so vrhovni državni tožilci podali odgovore po 2. odstavku 423. člena 
ZKP, v katerih so zavzeli stališče do pravnih vprašanj ter o utemeljenosti ali neutemeljenosti takih 
zahtev in podali svoje predloge. Poleg tega je Državno tožilstvo Republike Slovenije usmeijalo 
delo nižjih državnih tožilcev, dajalo splošna navodila za poenotenje tožiiske prakse ter pomoč pri 
reševanju konkretnih zadev. 

1.2. DELO SKUPINE DRŽAVNIH TOŽILCEV ZA POSEBNE ZADEVE 

PRI DRŽAVNEM TOŽILSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 

1.2.1. UVOD 

Tudi v letu 2001 je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve kot posebna organizacijska 
enota pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije obravnavala zadeve, ki spadajo v njeno 
pristojnost, saj je obravnavala osumljence, la se ukvaijajo tako s kaznivimi dejanji neupravičenega 
prometa z mamili po SI. 196 KZ, nedovoljenega prometa z orožjem po čl. 310 KZ, prepovedanega 
prehoda čez državno mqo po čl 311KZ, pranja denaija po čl. 252 KZ kot tudi s kaznivimi dejanji 
velike tatvine po čl. 212 KZ, izsiljevanje po čl. 218 KZ, vendar vedno v primerih, ko je bil podan 
sum, da so bili osumljenci Člani organiziranih krminalnih združb, čeprav glede na pozitivno 
zakonodajo ovadbe oziroma kvalifikacije v obtožnih aktih osumljencev ni bremenila tudi 
hudodelskega združevanja po čl. 297 KZ, pač pa v večini primerov glede na akcesornost tega 
kaznivega dejanja kot tudi težko dokazljivost tega kaznivega dejanja glede na zakonske znake 
kvalificiranih oblik pri posameznih kaznivih dejanjih (na primer pri kaznivemu dejanju 
nedovoljenega prometa z mamili po čl. 196 KZ po 2 odst., pri kaznivem dejanju prepovedanega 
prehoda čez državno mejo po 3. odst. 311. čl. KZ). 

poročevalec, št. 62 18 26. junij 2002 



Tudi v letu 2001 lahko ocenimo, da je uspešno sodelovanje med tožilstvom in policijo že v 
predhodnem kazenskem postopku, predvsem sprotno seznanjanje s potekom oziroma rezultati 
ukrepov posebnih operativnih metod in sredstev tako po Zakonu o kazenskem postopku kot po 
Zakonu o policiji privedlo v večini primerov do uspešnih kazenskih postopkov, oziroma v večini 
primerov, kjer so se izvajale aktivnosti v predkazenskem postopku z uporabo posebnih 
operativnih metod in sredstev privedlo do kazenskih ovadb ter tudi začetka kazenskega postopka 
z vložitvijo zahtev za preiskavo. V skoraj vseh primerih, kjer so bile nato podane kazenske 
ovadbe Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve, so bili odrejeni tudi ukrepi tako po Zakonu 
o kazenskem postopku po čl. 150,155 ali 159 ZKP kot tudi ukrepi po čl. 49 ZPol. V letu 2001 je 
Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve obravnavala 28 predkazenskih postopkov, kjer so 
so izvajali prikriti preiskovalni ukrepi Potrebno pa je poudariti, da v nasprotju s prakso nekaterih 
okrožnih državnih tožilstev v primeru, da se izvajajo ukrepi zoper več oseb, ki so povezane med 
seboj, obravnava Skupina to kot eno zadevo in ne vpisuje vsakega osumljenca v poseben vpisnik. 

Tudi v letu 2001 so bile zadeve dodeljene Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve, z 
odredbo generalne državne tožilke in sicer bodisi po predlogu oziroma pobudi vodje Skupine 
bodisi po pobudi vodij posameznih okrožnih državnih tožilstev, ki so glede na zakonske in 
podzakonske akte dolžni obveščati tako generalno državno tožilko kot vodjo Skupine v vseh 
postopkih suma kaznivih dejanj organiziranega kriminala, največkrat že v fazi predhodnega 
kazenskega postopka, v nekaj primerih pa tudi v fazi kazenskega postopka, ko je bila že uvedena 
preiskava s strani pristojnega preiskovalnega sodnika. Tudi za leto 2001 lahko ocenim, da je bilo 
obveščanje okrožnih državnih tožilstev o sumu kaznivih dejanj, za katere je pristojna Skupina 
državnih tožilcev za posebne zadeve predvsem obveščanje o ukrepih iz čl. 150 in 155 ZKP ter 49. 
čl. ZPol zadovoljivo, Čeprav nekatera okrožna državna tožilstva Še vedno ne obveščajo o vseh 
ukrepih, pač pa je njihovo obveščanje zelo selektivno. Zato ponovno poudaijam, da bo potrebno 
v letu 2002 to obveščanje izboljšati, saj je pogoj za uspešno delo na večjih oziroma težjih 
kazenskih zade\-ah, da se zadeve prevzame že v zgodnji fazi predkazenskega postopka in ne nekaj 
dni preden se osumljenci pridržijo s strani policije in privedejo preiskovalnemu sodniku. 
Največkrat pa se kazenske zadeve z različnih tožilstev med seboj tudi prepletajo, saj osumljenci, 
ki jih obravnava Skupina predvsem pri kaznivih dejanjih prepovedanega prehoda čez državno 
mejo po čl. 311/m in II KZ delujejo na področju celotne države in njihove združbe niso tako 
zaprte, da naj bi v času, ko se nad njimi izvajajo posebni ukrepi ne sodelovali enkrat s člani ene 
združbe, enkrat s člani druge združbe. Zaradi vsega tega, predvsem pa zaradi uspešnejšega 
usmeijanja predkazenskega postopka menim, da je zelo pomembno, da je Skupina državnih 
tožilcev seznanjena z zadevami, ki jih obravnavajo okrožna državna tožilstva v fazi 
predkazenskega postopka ter da lahko glede na oceno o organiziranosti posamezne združbe ter 
v primeru, da združba deluje oziroma sodeluje z drugo združbo iz drugega področja pravočasno 
prevzame oziroma predlaga prevzem zadeve zaradi uspešnega koordiniranja in usmeijanja 
predkazenskega postopka različnih policijskih uprav. 

V letu 2001 je v Skupini še vedno skupaj z vodjo 6 članov. Koncem lanskega leta je zaradi 
velikega obsega dela generalna državna tožilka odredila za določen čas kot pomoč Skupini 
pomočnico Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Ocenjujem, da bi bilo tudi v bodoče takšen 
način dela potrebno ohraniti oziroma, da bi bilo za uspešno delo Skupine potrebno, da bi 
praktično vsak član Skupine imel vsaj strokovnega sodelavca, ki bi mu pomagal pri posameznih 
zadevah, če ne že pomočnika. Tako bi res lahko v primerih obsežnih zadev na zadevi delal en 
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okrožni državni tožilec, saj glede na velikost Skupine ter glede na število zadev ni mogoče 
zagotoviti oziroma odrediti, da na eni zadevi delata dva ali trije tožilci. To ni mogoče ne zaradi 
števila zadev, pač pa zaradi števila narokov, ki so po celi Sloveniji in se dostikrat med seboj 
prekrivajo. Potrebno je poudariti, da so skoraj vse zadeve, ki jih obravnava Skupina pripome 
zadeve, kar otežuje usklajevanje posameznih narokov, saj v teh zadevah ni mogoče predlagati, 
da sodišče narok prekliče zaradi zadržanja tožilca na drugem kraju, pač pa je to mogoče le v 
izjemnih primerih. Tudi v letu 2001 so se namreč tožilci razporejeni v Skupino državnih tožilcev 
za posebne zadeve udeleževali narokov v fazi preiskave ozhiroma na glavnih obravnavah na 
območju celotne Slovenije in sicer poleg Ljubljane še v Mariboru, Kranju, Kopru, Celju, Ptuju, 
Novi Gorici, Krškem, Novem mestu, Brežicah in Murski Soboti. Tako je bilo v Ljubljani skupno 
109 narokov, v Mariboru 71, v Kranju 34, v Kopru 72, v Celju 14, na Ptuju 10, v Novi Gorici 25, 
v Krškem 6, v Novem mestu 20, v Brežicah 1 narok, Murski Soboti 10 narokov. 

Tudi v letu 2001 je Skupina v nekaj primerih v zvezi s postopki predvsem neupravičenega 
prometa z mamili po Čl. 196 KZ ter prepovedanega prehoda čez državno mejo po čl. 311 KZ 
sodelovala uspešno s tujimi pravosodnimi organi, saj smo se udeležili narokov v tujini in sicer na 
primer v Italiji, Angliji, uspešno pa smo sodelovali tudi z pristojnim tožilstvom na HrvaŠkem. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je v letu 2001 prejela skupno 22 kazenskih ovadb, 
in sicer za 148 osumljenih, od katerih je 44 osumljencev v priporu. 

Štiri kazenske ovadbe je Skupina obravnavala zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehoda 
čez državno mejo po čl. 311/III in II KZ, dve kazenski ovadbi zaradi kaznivega dejanja dajanja 
podkupnine po čl. 268 KZ, eno kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja sprejemanja 
podkupnine po čl. 267 KZ, tri kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja pranja denaija po čl. 
252 KZ, eno kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine po čl. 212 KZ, dve 
kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ponarejanja denaija po čl. 249 KZ, štiri kazenske 
ovadbe zaradi kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili po čl. 196 KZ, tri kazenske 
ovadbe zaradi kaznivega dganja nedovoljenega prometa z orožjem po čl. 310 KZ ter dve kazenski 
ovadbi zaradi kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmeije po čl. 387 KZ ter posredovanja 
pri prostituciji po čl. 186/1 KZ. 

1.2.2. PODROBNEJŠI PRIKAZ NEKATERIH POSAMEZNIH 

OBRAVNAVANIH ZADEV PO VRSTAH KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 2001 je Skupina največ zadev obravnavala s poročja kaznivih dejanj neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili po čl. 196 KZ in kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez 
državno mejo po čl. 311/m in II KZ. 

Tako je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve v letu 2001 obravnavala večjo združbo z 
območja Novega mesta, ki se je ukvaijala s kaznivimi dejanji neupravičenega prometa z mamili 
po 2. in 1. odst. 196. čl. KZ in kaznivimi dejanji nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
razstrelilnih snovi po 2. in 1. odst. 310. čl. KZ. Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je z 
usmerjanjem predkazenskega postopka predvsem na podlagi izvajanja ukrepov iz 1. tč. 1. odst. 
150. čl, ZKP, 155. čl. ZKP ter izvajanja ukrepov iz 1., 2., in 3. ter 4. alineje f. odst. 49. Čl. ZPol po 
prejetju ovadbe in opravljeni preiskavi vložilo obtožnico zoper devet oseb, ki so se ukvarjale s 
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preprodajo mamila marihuane ter preprodajo orožja različnih vrst. Z uporabo posebnih metod in 
sredstev je bilo ugotovljeno, da so osumljenci v obdobju od novembra 2000 pa do spomladi 2001 
prodajali predvsem na širšem področju Novega mesta marihuano v večjih količinah, katero so 
pred tem dobavljali iz Hrvaške, prav tako pa so preprodajah različne vrste orožja in streliva, med 
drugim pištole, naprave za daljinsko proženje eksplozivnih naprav, avtomatske puške, dušilec 
puka za puško in podobno. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je v letu 2001 obravnavala tudi združbo, ki seje 
na področju Kranja ukvaijala s kaznivimi dejanji neupravičenega prometa z mamili po 2. in 1. 
odst. 196. čl. KZ in sicer je bila zahtevna in opravljena preiskava zoper več oseb zaradi prodaje 
različnih vrst prepovedanih drog, predvsem kokaina, ecstasyja in konoplje. Ta združba je 
sodelovala tudi s tujino, saj je eden od članov združbe v dveh primerih izročil večjo količino tablet 
ecstasyja osebi, kije po naročilu odpeljal mamilo v Italijo italijanskemu državljanu, pri čemer je 
bil ob zadnji predaji mamila tudi prijet v Italiji. V tem primeru je Skupina državnih tožilcev za 
posebne zadeve tudi uspešno sodelovala z italijanskimi pravosodnimi organi, saj je bilo potrebno 
osebo, ki je po naročilu osumljenca iz kazenske zadeve, katero obravnava Skupina, odpeljal 
mamilo v Italijo, zaslišati. 

Tudi v Ljubljani je bila odkrita združba, ki se je ukvarjala s preprodajo kokaina in sicer je bila 
zahtevana preiskava zoper več oseb na podlagi dokazov zbranih z uporabo posebnih operativnih 
metod in sredstev, predvsem z uporabo izvajanja ukrepov iz Čl. 49 ZPol. Eden od osumljenih je 
tako večkrat tajnemu policijskemu sodelavcu prodal večje količine kokaina ter je zaradi 
ponovitvene nevarnosti tudi v priporu. 

Sicer pa sta bili v zvezi z dvema večjima združbama in sicer eno na območju Maribora in eno na 
ob močju Slovenj Gradca, ki sta se ukvarjali s preprodajo heroina v zahodnoevropske države, kot 
tudi na območju vzhodne Slovenije tudi že izrečeni sodbi pred Okrožnim sodiščem v Mariboru. 
V prvem primeru je bila vložena obtožnica zoper 14 obdolžencev, v drugem primeru pa zoper 12 
obdolžencev. V obeh primerih so bile izrečene obsodilne sodbe ter zaporne kazni v trajanju od 1 
do 7 let zapora. 

V zvezi z združbo, kije na področju Murske Sobote tihotapila mamila iz Bosne preko Hrvaške 
in Slovenije v zahodno Evropo je bila vložena obtožnica v letu 2001 zoper 10 oseb, ki so 
utemeljeno osumljeni, da so skupno v drugi polovici leta 1999 pretihotapili v Anglijo več 100 kg 
heroina. Skupina je bila zelo dobro organizirana, saj je kurir, ki je v Bosni prevzel heroin po 
navodilih organizatorjev v Sloveniji z osebnim avtomobilom vedno pripeljal na točno določen 
kraj, se nastanil v hotelu, izročil ključe avtomobila neznancu, ga čez nekaj časa dobil vrnjenega, 
nato pa se odpeljal preko Hrvaške v Slovenijo bodisi Nemčijo, Anglijo, kjer je prav tako na 
vnaprg določenem kraju, za katerega so mu povedali organizatorji, ponovno izročil neznancu 
ključ osebnega avtomobila, nato pa se odpeljal nazaj v Slovenijo, kjer je dobil tudi plačilo za 
opravljen prevoz. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je tudi v letu 2001 obravnavala več združb, ki so 
se ukvaijale s kaznivimi dejanji prepovedanega prehoda čez državno mejo po čl. 311/m in n KZ. 
V vseh primerih je šlo za večje združbe strorilcev kaznivih dejanj, ki so se dogovorili, da bodo 
proti plačilu s skupnim delovanjem spravljali tuje državljane ilegalno preko meje z ozemlja 
Republike Slovenije ter so istočasno sodelovali tudi z organizatorji bodisi na Hrvaškem ali 

26. junij 2002 21 poročevalec, št. 62 



Madžarskem, ki so poskrbeli za ilegalen prihod beguncev v Slovenijo. 

Tako je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve obravnavala skupino 13 osumljencev, ki so 
se ukvarjali z organizacijo ilegalnega prehoda iz HrvaŠke preko Slovenije v Italijo na področju 
Kopra, pri čemer so bili med osumljenimi tako državljani Hrvaške, ki so skrbeli za ilegalen prihod 
beguncev v Slovenijo kot državljani Slovenije, ki so na področju Slovenije ob sodelovanju z 
italijanskimi organizatorji poskrbeli za ilegalen prehod beguncev iz Slovenije v Italijo. Zoper vse 
osumljence je bila vložena obtožnica ter tudi že izrečena sodba. Vsi so bili spoznani za krive, 
izrečene pa so jim bile vsem zaporne kazni med 1 in 5 leti zapora, kar je glede na zagroženo kazen 
do 8 let zapora po naši oceni primerna kazen za tovrstna kazniva dejanja, ki so v porastu in po 
našem mnenju zelo nevarna tako, zaradi dejstva, da veliko število beguncev že ogroža varnost 
države, prav tako pa tudi zaradi dejstva, da so zaradi samega načina vodenja beguncev nevarna 
tudi za begunce same, ki kljub temu, da plačajo izredno visoko ceno za ilegalne prevoze, samo 
pot opravijo zaradi želje organizatorjev po čim večjem zaslužku na izjemno nehuman in njim 
nevaren način.. 

Tudi na področju Nove Gorice je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve obravnavala večjo 
skupino osumljencev, ki so se ukvarjali z izvrševanjem kaznivega dejanja prepovedanega 
prehoda čez državno mejo po čl. 311/m in IIKZ in sicer je bila zahtevana preiskava zoper 18 oseb, 
ki so delovale tako, da je bil del osumljencev na področju Ljubljane, lqer je poskrbel za 
organizacijo prihoda beguncev do Ljubljane, del osumljencev pa na področju Nove Gorice, kjer 
je poskrbel za to, da so begunci, potem, ko so prišli na področje Nove Gorice ilegalno prestopili 
slovensko-italijansko mejo. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je tudi na podlagi usmerjanja predkazenskega 
postopka, kjer so se izvajali ukrepi iz 1. tč. 1. odst. 150. čl. ZKP ter 1. alineja 1. odst. 49. čl. ZPol 
po vloženi zahtevi za preiskavo in opravljeni preiskavi vložila obtožnica zoper 13 oseb (veČina od 
njih je v priporu iz razlogov po 3. tč. 1. odst. 201. čl. ZKP), ki so utemeljeno osumljeni, da so 
skupaj s hrvaškimi državljani, ki so delovali na področju Hrvaške in sicer 12 znanimi in več 
neznanimi v razdobju od februarja 2001 do junija 2001 iz Hrvaške v Slovenijo ilegalno prepeljali 
večje število beguncev različnih narodnosti, predvsem državljanov Iraka. V tem primeru je bilo 
zelo uspešno sodelovanje s hrvaškimi pravosodnimi organi že v predkazenskem postopku in ob 
začetku kazenskega postopka, saj so bile na podlagi dogovorov s pristojnim tožilcem iz Hrvaške, 
hkrati opravljene hišne preiskave tako pri osumljencih, ki so delovali na področju Hrvaške kot 
tudi hišne preiskave pri osumljencih, ki so delovali na področju Slovenije. Skupina je bila zelo 
dobro organizirana, saj so imeli skrivališče za begunce na področju Ptuja, kot na področju 
Ljubljane in so potem, ko so begunce prepeljali hrvaški organizatorji do meje prevzeli tik pred 
mejo, jih ilegalno prepeljali v Slovenijo, nato jih v skrivališču držali toliko časa, da so uredili 
prevoz do Ljubljane, kjer jih je prevzel drug organizator, razen v primerih, kjer so bili begunci 
skupaj z vozniki prijeti in sicer največkrat na področju Ljubljane oziroma Domžal. Kot je bilo 
razvidno iz dokazov pridobljenih z uporabo posebnih metod in sredstev so se skoraj vsakodnevno 
dogovarjali o prevozih in vedno prevažali večje število beguncev, saj je bilo v enem primeru 
odkritih 19 državljanov Iraka, v enem primeru 16 državljanov Iraka, v enem primeru 20 tujih 
državljanov. Pri tem so tudi dobro zaslužili, saj so kot je bilo razvidno iz določenih pričanj tujih 
državljanov, le-ti morali plačati za pot od 2.500 do 6.000 DEM glede na, kje so jih organizatorji 
prevzeli. 
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V zvezi z že omenjeno skupino v poročilu v letu 2000, ki se je ukvaijala prav tako s kaznivim 
dejanjem prepovedanega prehoda čez državno mejo po čl. 311/HI in IIKZ in sicer je delovala tako, 
daje bodisi organizirala ilegalne prehode preko Republike Slovenije v Italijo iz smeri predvsem 
azijskih držav ter držav bivših jugoslovanskih republik v Republiko Italijo tako, da je glavni 
organizator osebno ali preko svojih sodelavcev bil v kontaktu z organizatorji v državah, od koder 
so begunci prihajali in je sam organiziral oziroma angažiral drugoobdolžene, da so le-ti v primerih, 
ko so prihajali begunci do Republike BIH v tej republiki organizirali njihovo nastanitev to je 
odhod proti ciljni državi, to je Republiki Italiji bodisi preko Hrvaške in Republike Slovenije v 
Italijo bodisi direktno iz Hrvaške v Republiko Italijo, je bila vložena obtožnica zoper 14 
obdolžencev. 10 obdolžencev je bilo v priporu, po odločitvi Ustavnega sodišča o tem, da niso 
podani znaki kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo po čl. 311/m in II KZ 
v primerih, kjer ni ilegalen prehod bil opravljen preko slovenske meje pa sta bila 2 obdolženca 
takoj izpuščena na prostost. V zvezi s to odločitvijo Ustavnega sodišča, ki je bila drugačna od 
odločitve tožilstva in ocene tožilstva glede pravnega vprašanja, ali so v tem primeru podani znaki 
kaznivegadganja po čl. 311/01 in II KZ je potrebno poudariti še, da je bila tudi odločitev sodišča, 
sicer tako prvostopenjskega, drugostopenjskega kot tudi Vrhovnega sodišča, da so v tem primeru 
podani znaki kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mqo po Čl. 311/m in II KZ. 
Po mojem mnenju je glede na odločitev Ustavnega sodišča potrebno razmisliti o tem, ali ne bi bolj 
precizno definirali oziroma spremenili opis kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez 
državno mejo po čl. 311/m in II KZ. Nevzdržno je, da bi lahko organizator ilegalnega vodenja 
beguncev preko državnih meja deloval na področju Slovenije, se po telefonu dogovarjal z 
organizatorji v državah, od koder begunci prihajajo ter z organizatorji v državah, kamor so 
begunci namenjeni, zato prejemal tudi plačilo, same konkretne izvrševalce kaznivih dejanj to je 
vodiče in vodnike pa organiziral na Hrvaškem ali v Bosni, ki bi nato preko morja sprovajali 
begunce direktno v Italijo, ne da bi prečkali mejo Republike Slovenije, pa s tem ne bi storil 
kaznivega dejnaja. 

Sicer je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve v lanskem letu obravnavala tudi 2 združbi 
in sicer 1 na področju Maribora in eno na področju Krškega, ki so se predvsem ukvarjali s krajami 
avtomobilov ter prevozi ukradenih avtomobilov preko Slovenije v Italijo. V obeh primerih sta bili 
zoper več oseb vloženi obtožnici, pri čemer je pri mariborski zadevi bila vložena obtožnica tudi 
zaradi kaznivega dejanja dajanja in jemanja podkupnine, ki se je odkrilo slučajno ob uporabi čl. 
150 ZKP. Podan je bil sum dajanja podkupnine zdravniku, da bi uredil zdravniško potrdilo, na 
podlagi katerega enemu od osumljencev ne bi bilo potrebno oditi na služenje vojaškega roka. 

V zvezi z obravnavanjem kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma organiziranimi krajami 
avtomobilov, s kateremi se nedvomno ukvarjajo organizirane združbe je potrebo poudariti, da pri 
dokazovanju teh kaznivih dejanj prihaja do velikih problemov. V večini primerov se združbe, ki 
se ukvarjajo z ukradenimi vozili oziroma njihovim transportom preko Slovenije v Hrvaško in 
druge bivše jugoslovankse republike niso tiste, ki tudi avtomobile kradejo, zaradi česar ukrepov 
iz 1. tč. 1. odst. 150 čl. ZKP kot dokaz ni mogoče predložiti sodišču, saj se jim lahko očita le 
kaznivo dejanje prikrivanja po čl. 221 KZ. 

V zvezi z obravanjem skupine, ki seje ukvarjala s kaznivim dejanjem prepovedanega prehoda Čez 
državno mejo po čl. 311/m in II KZ je bilo odkrito tudi kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 
čl. 267 KZ, ki ga naj bi storil tožilec. Zoper njega je bila zahtevana preiskava, na podlagi 
ugotovitev revizijske skupine pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije tudi preiskava 
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razširjena, vendar pa postopek je še vedno v fazi preiskave, zaradi procesnih ovir. Tudi v tem 
primeru seje pokazalo kot še dosti v drugih primerih pomanjkljivost naše procesne zakonodaje, 
ki omogoča obdolžencem in obrambi zavlačevanje kazenskega postopka, predvsem z institutom 
izločanja sodnikov ali tožilca. Tudi v tem primeru bi bilo potrebno kazensko procesno 
zakonodajo primerno spremeniti in sicer tako, da ne bi bile kršene pravice obdolžencev, vendar 
pa, da bi bila zagotovljena predvsem v zadevah, ki so večjega obsega, kjer je večje Število 
osumljencev možnost, da se sojenje opravi v razumnem roku in prepreči namerno zavlačevanje 
kazenskih postopkov. 

Sicer pa pri obravnavanju posameznih zadev ugotavljamo, da se večinoma organizirane skupine 
ukvarjajo z različnimi kaznivimi dejanji in ne zgolj z eno vrsto kaznivih dejanj. Tako smo na 
področju Ljubljane in Postojne obravnavali večjo skupino, kjer je že vložena obtožnica, ki se je 
ukvarjala tako s kaznivimi dejanji ponarejanja denarja po čl. 249 KZ, kaznivimi dejanji 
prepovedanega prehoda čez državno mejo po čl. 311/HI in IIKZ, kaznivimi dejanji posredovanja 
pri prostituciji po L odst. 186. čl. KZ ter kaznivimi dejanji spravljanja v suženjsko razmerje po čl. 
387/1 KZ. Na podlagi izvajanja posebnih metod in sredstev, sicer tako izvajanje ukrepov po čl. 
150,155 ZKP kot po čl. 49 ZPol je bila zahtevana preiskava ter tudi vložena že obtožnica zoper 
12 oseb. Nekateri od njih so se ukvaijali s prodajo ponarejenih bankovcev, s preprodajo mamila 
heroin, nekateri od njih pa še predvsem s prostitucijo in sicer so potem, ko so ilegalno spravili 
na ozemlje Slovenije dekleta predvsem romunske in moldavijske državljanke, le-te nastanili v 
enem od lokalov v Sloveniji, kjer so jih prisiljevali, da so se vdajale prostituciji, pri čemer skoraj 
nobena ni prejela denarja za svoje "delo", pač pa so to prejemali organizatorji. Istočasno so 
osumljenci po določenem času ta dekleta nato prodajali drugim neidentificiranim osebam, ki so 
ravno tako posedovale lokale, kjer seje izvajala prostitucija in sicer v druge države, na primer 
Italijo in Španijo. V primeru, če so dekleta odklonila spolne odnose, jih je eden od osumljencev 
tudi pretepal. Večina obdolžencev je v priporu od zaslišanja pred dežurnim preiskovalnim 
sodnikom in sicer večina iz razlogov po 3. tč. 1. odst. 201. čl. ZKP. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je v letu 2001 obravnavala 3 kazenske ovadbe, zaradi 
kaznivega dejanja pranja denarja po čl. 252 KZ, pri čemer je v vseh primerih sodelovala že v 
predhodnem postopku tako z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja kot tudi s pristojno 
policijo. V zvezi s kaznivimi dejanji pranja denarja po čl. 252 KZ je potrebno poudariti, daje bilo 
pred novogoriškim sodiščem tudi Že v lanskem letu izdana obsodilna sodba v zvezi z obtožnico, 
kije bila vložena s strani Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve v juniju 1998. Sodba še ni 
pravnomočna, je bila pa obdolžencema, ki sta italijanska državljana izrečena pogojna obsodba, . 
istočasno pa jima je bilo naloženo v plačilo visoka premoženjska korist ter izrečena stranska 
kazen izgona tujca iz države. 

V zvezi s kazenskim postopkom zoper 7 obdolžencev po obtožnici Skupine državnih tožilcev, 
utemeljeno osumljenih 3 kaznivih dejanj ugrabitve po čl. 144 KZ ter dveh kaznivih dejanj umora 
po čl. 127/1 in II KZ ter kaznivega dejanja tatvine po čl. 211 KZ je bila v letu 2001 tik pred 
zaključkom leta po 22 javnih glavnih obravnavah izrečena sodba s strani Okrožnega sodišča v 
Ljubljani. Vsi obdolženci so bili spoznani za krive vseh kaznivih dejanj, ki jim jih je očitala 
obtožnica in so bile tudi vsem tudi izrečene zaporne kazni. Prvoobdolženemu so bile za kazniva 
dejanja ugrabitve izrečene najvišje zaporne kazni in sicer po 5 let zapora, za kaznivo dejanje 
umora, kije bilo storjeno pred spremenjeno zakonodajo 15 let zapora ter za kaznivo dejanje umora 
po 2. odst. 127. Čl. KZ, storjeno po spremembi zakonodaje kazen 30 let zapora in nato tudi enotna 
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kazen 30 let zapora. Drugoobdolženemu je bila izrečena enotna kazen 17 let zapora, 
tretjeobdolženemu enotna kazen 20 let zapora. Tako drugoobdolženi kot tretjeobdolženi sta bila 
obsojena tako za kaznivo dejanje ugrabitve kot tudi za kaznivo dejanje umora. 
Četrtoobdolženemu je bila izrečena enotna kazen 6 let zapora za dve kaznivi dejanji ugrabitve, 
petoobdolženi za eno ugrabitev kazen 3 let zapora, šestoobdolženemu za eno kaznivo dejanje 
ugrabitve kazen 4 let zapora ter sedmoobdolženi za pomoč h kaznivemu dejanju ugrabitve in 
prikrivanje enotna kazen 1 leta in 1 meseca zapora. 

1.3. ALTERNATIVNE OBLIKE OBRAVNAVANJA KAZNIVIH DEJANJ 

1.3.1. ODLOŽEN PREGON 

Uporaba odloženega pregona kot ene izmed dveh možnosti za alternativno reševanje kazenskih 
zadev je od svoje uveljavitve v letu 1995 v celoti zaživela. Pri odloženem pregonu državni tožilec 
osumljencu naloži izpolnitev določene naloge. Če jo osumljenec izpolni, se zmanjšajo ali odpravijo 
Škodljive posledice kaznivega dejanja. Uporaba odloženega pregona je možna pri kaznivih dejanjih 
z zagroženo kaznijo zapora do treh let. 

Iz spodnje tabele je razvidno gibanje števila uspešno zaključenih odloženih pregonov. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

zavrženja po izvedenem pos- 
topku odloženega pregona 

142 243 349 582 928 1274 

odstotek glede na vsa 
zavrženja 

2,36% 4,08% 6,32% 8,8% 12% 15,4% 

Ko je bil odložen pregon uzakonjen, je bilo po izvedenem postopku odloženega pregona 
zavrženih 142 kazenskih ovadb, v letu 2001 pa kar 1.274 kazenskih ovadb. Tako angažiranje 
državnih tožilcev pomeni razbremenitev sodišč. Če državni tožilci možnosti odloženega pregona 
ne bi uporabljali, bi v največjem številu primerov vložili obtožne predloge. Z uporabo odloženega 
pregona je prav gotovo prišlo do večje obremenitve državnih tožilcev, saj mora tožilec v primeru, 
ko se odloči za uporabo odloženega pregona, vabiti osumljenca in oškodovanca na narok in 
pridobiti njuno soglasje za odložitev pregona. Državni tožilci so ob uporabi odloženega pregona 
pokazali veliko mero zavzetosti tako, da izpeljejo postopek hitro in učinkovito z upoštevanjem 
ekonomičnosti in hitrosti postopka. Oškodovanec na hitrejši način pride do poravnave škode, saj 
je to tudi eden od namenov odložitve pregona, se pa oškodovanci aktivno vključijo v reševanje 
nastale situacije. Pogosto pride tudi do umika predloga za pregon. 

V letu 2001 so državna tožilstva pri 1.865 polnoletnih in 77 mladoletnih storilcih kaznivih dejanj 
poskusili odložiti pregon. Ta je bil uspešen pri 1.274 polnoletnih in 69 mladoletnih osumljencih. 

Tožilstva možnost odloženega pregona uporabljajo različno. Delež zavrženih ovadb je zelo 
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različen. V Slovenj Gradcu je 37,3 % vseh zavrženih ovadb zavrženih po tem, ko državni tožilec 
odloži pregon, v Ljubljani pa le 6,6 %. Glede realizacije uspešno odloženega pregona izstopata 
tožilstvi na Ptuju in v Slovenj Gradcu, kjer je ta odstotek uspešnih odložitev preko 90 %. 

Na posameznih državnih tožilstvih je opaziti povečano Število odloženih pregonov, na posameznih 
tožilstvih pa je število odloženih pregonov tako, kot izhaja iz spodnje tabele: 

tožilstvo sklep o 
odloženem 
pregonu 

odložen 
pregon je uspel 

odložen pregon ni 
uspel oz. postopek 
še traja 

uspeh v % delež vseh 
zavrženj 

ODTCE 168 112 25 78,5 6,9% 

ODTKP 115 80 33 69,5 11,8% 

ODTKR 115 99 23 74,4 16,3% 

ODTKK 118 82 10 69,4 9,8% 

ODTLJ 454 263 15 57,9 6,6% 

ODTMB 233 188 21 80,6 15,2% 

ODTMS 132 79 23 59,8 17,5% 

ODTNG 113 63 55,0 15% 

ODTNM 153 67 56,9 18,4% 

ODTPT 79 74 5 93,0 14,8% 

ODT SG 185 167 18 90,2 37,3% 

SKUPAJ 1865 1274 173 63,7 15,4% 

V primeru, ko pride do odloženega pregona, lahko državni tožilci osumljencem naložijo eno ali 
več obveznosti. Prvenstveni namen uporabe inštituta odloženega pregona je v tem, da 
oškodovanci dobijo poravnano škodo ali izpolnjeno preživninsko obveznost. Lahko pa državni 
tožilci naložijo tudi plačilo dodatnih sredstev za humanitarne namene, to je Rdeči križ ali Karitas 
ali v korist javnih ustanov, bolnišnic ali pediatrične klinike v Ljubljani. V letu 2001 so državni 
tožilci naložili naslednje obveznosti osumljencem ob priliki odloženega pregona: 

- poravnava škode 727 
- plačilo prispevkov v korist javnih ustanov 490 
- plačilo prispevka v dobrodelne namene 448 
- koristno delo 34 
- poravnava preživninskih obveznosti 11 
- plačilo prispevka v sklad žrtvam kaznivih dejanj 1 
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Najpomembnejši namen odložitve pregona je, da ob tem oškodovanec pride do poplačila škode, 
ki mu je bila povzročena. Kadar ne gre za kazniva dejanja, kjer je nekdo oškodovan, pa državni 
tožilci določijo prispevek v dobrodelne namene, ki velikokrat po višini ne odstopajo od višine 
denarnih kazni, ki jih sicer sodišča izrekajo za podobna kazniva dejanja. 

V letu 2001 so državni tožilci naložili plačilo določenih sredstev v korist javnih ustanov ali v 
humanitarne namene in je bilo na ta način zbranih precej sredstev, porabljenih v koristne namene. 
Po posameznih tožilstvih je bilo zbranih: 

ODT Ljubljana 6.643.000 

ODT Krško 4.657.000 

ODT Murska Sobota 3.568.000 

ODT Koper 1.980.000 

ODT Celje 1.960.000 

ODT Kranj 1.795.000 . 

ODT Slovenj Gradec 1.793.500 

ODT Novo mesto 1.555.000 

ODT Nova Gorica 1.115.000 

ODT Maribor 589.800 

ODT Ptuj 445.000 

SKUPAJ 26.101.300 

1.3.2. PORAVNAVANJE 

V letu 2001 seje institut poravnavanja izvajal drugo leto, zato je bilo pričakovati primerljive ali 
celo boljše rezultate kot v uvajalnem letu. Primeijava po številu odstopljenih zadev nam pokaže 
10% upad, vendar je odstotek uspešno rešenih zadev višji, kar je vsekakor pomembnejši kazalec. 

Tabela 1: število odstopljenih zadev v letu 2000 in 2001 

leto 2000 2001 

Število odstopljenih zadev 2237 2071 

Iz tabele 2 je razviden obseg odstopljenih zadev, Število uspešno rešenih, neuspešno rešenih in 
nerešenih zadev (po osebah), dede na število odstopljenih zadev je le-to morda zaostalo za 
pričakovanji, da se bo povečalo, vendar ocenjujemo, daje ta obseg zadev primeren, doseči pa bo 
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treba kvalitetnejši izbor in tako še povečati odstotek uspešno rešenih zadev. Podatki v tabeli se 
nanašajo na vse zadeve (KT in KTM), iz posameznih poročil pa je očitno, da je uspeh 
poravnavanja v mladoletniških zadevah občutno boljši (ODTCE, ODTSLGR celo od 80 do 90 
% uspeh). Delež uspešno rešenih zadev je 53%. 

Tabela 2: število vseh odstopljenih zadev, uspešnih, neuspešnih in nerešenih (po osebah) 

ODT LJ MB MS SL.GR PT NM KRŠ KR KP NG CE SKUPAJ 

itodjtov 693 118 121 133 34 126 91 157 254 105 239 2071 

št.usp. 252 59 49 112 20 64 21 101 89 45 120 932 

štneusp. 275 26 43 32 24 60 49 75 124 36 92 836 

nereš. 202 33 34 17 3 15 21 18 97 42 27 509 
Opomba: podatki v tabeli se v rubriki skupaj ne ujemajo, saj so posamezna ODT upoštevala tudi rešitve (uspešne ali 
neuspešne) nerešenih zadev iz preteklega leta. 

Državni tožilci opozaijajo, da je še vedno največ razlogov za neuspeh pripisati neodzivu strank 
oziroma izostankom soglasja. To sicer drži, vendar je iz nekaterih poročil tudi mogoče razbrati, 
da so državni tožilci po vrnitvi neuspešno rešenega poravnalnega spisa predlagali dopolnitev 
ovadb ali posamezna preiskovalna dejanja, kar kaže na nepromišljen odstop ovadbe, kjer dejansko 
stanje ni bilo dovolj jasno ugotovljeno. Prav to pa je predpogoj za odstop v poravnavanje in 
pričakovano uspešno rešitev, na kar bomo poleg boljše obveščenosti strank, ki se pripravlja v 
obliki izdaje zgibanke, morali biti pozorni državni tožilci. 

Iz posameznih poročil ODT je mogoče sklepati, daje poravnavanje v primerih, ko se vključijo 
odvetniki, oteženo in redko rezultira v uspešno sklenjenem sporazumu, predvsem zaradi prevelikih 
pričakovanj in previsokih zahtev, vendar imajo poravnalci v teh kontaktih tudi pozitivne izkušnje. 

Tabela 3: uspešno rešene zadeve in % vseh zavrženih ovadb 

ODT u M 
B 

MS SL.GR PT NM KRŠ KR KP NG CE SKUPAJ 

USP. 252 59 49 112 20 64 21 101 89 45 120 932 

%ZAV. 4,29 4,7 10,2 17,52 2,4 8 2.8 12 6,5 10 5 8% 

Restorativno sodstvo (restorative justice) je oblika reševanja kazenskih zadev, ki je nedvomno na 
pohodu in ima zelo raznolike oblike. Vanj se, ne glede na izraz, v vseh primerljivih sistemih 
vključujejo prav tožilci. Vloga tožilstva kot organa pregona se tako spreminja in Širi v omenjeni 
segment pravosodnega sistema. 932 uspešno rešenih zadev pomeni ne le toliko zadovoljnih 
osumljencev, ki jim ni bilo treba stopiti pred sodišče, ampak še najmanj toliko oškodovancev, torej 
skupaj skoraj dva tisoč ljudi, ki so k rešitvi problema aktivno prispevali in dosegli tudi zase 
takojšnjo in želeno rešitev. Dva tisoč ljudi je tako spoznalo, daje mogoče reševati konflikte po 
mirni poti. Znano je, da sodba, naj bo še tako pravična, ene stranke nikoli povsem ne zadovolji; 
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za alternativne oblike, kijih tožilci izvajamo izključno s soglasjem strank, pa velja ravno nasprotno 
in številne ustne in pisne zahvale udeleženih v teh postopkih nam pričajo o potrebnosti in 
pravilnosti naše usmeritve. 

Eden izmed ciljev, ki jih želimo doseči z odstopi ovadb v poravnavanje, je poleg upoštevanja 
restorativne funkcije, ki jo ima ta institut, selekcija zadev - zmanjšati pripad bagatelnih zadev na 
sodišče. Podatki posameznih ODT so tudi v tem letu zelo različni in se gibajo od 2,4% do 17,52% 

< od vseh zavrženih ovadb, na nivoju celotne države pa 932 uspešno rešenih zadev in s tem toliko 
zavrženih ovadb predstavlja 8% vseh zavrženih ovadb (11.703). Če smo v preteklem letu 
govorili o pripadu, ki bi ga sicer moralo rešiti 5 sodnikov okrajnih sodišč, se je ta številka 
povzpela na skoraj šest. Ocenjujemo pa, da so med posameznimi okrožnimi tožilstvi prevelike 
razlike, saj to pomeni, da se politika pregona in uporabe alternativnih oblik ne izvaja povsod 
enako. 

Tabela 4: naloge pri doseženih sporazumih 

NALOGE PO DOSEŽENIH SPORAZUMIH v % 

opravičilo 39,7% 

plačilo škode 24,5% 

oboje skupaj 19,6% 

odprava škode (vrnitev predmetov) 8,6% 

delo v korist oškodovanca 0,6% 

delo v korist drugih / 

drugo (umik predloga) 7% 

Naloge po doseženih sporazumih so odraz kaznivih dejanj, ki so predmet poravnavanja. 
Oškodovanci se, kot je znano tudi iz prakse tujih držav, najpogosteje zadovoljijo z opravičilom; 
ker imata kaznivi dejanji tatvina in poškodovanje tuje stvari poleg lahke telesne poškodbe in 
ogrožanja varnosti največji delež med odstopljenimi kaznivimi dejanji, je razumljivo, daje velik 
del sporazumov usmerjen v plačilo škode in odpravo Škode, pogosto pa se osumljenci istočasno 
tudi opravičijo. Pregled 100 uspešno rešenih zadev je pokazal, da so poravnalci sklepali 
sporazume za plačilo t.im. materialne škode od 1.000 pa do 460.000 SIT ter za plačilo t.im. 
nematerialne škode do 200.000 SIT. Žal se poravnalci še premalo usmerjajo v sporazume, katerih 
rezultat bi bilo opravljeno delo v korist oškodovanca ali drugih oseb. Omenjeni pregled je vendar 
pokazal nekatere vzpodbudne naloge npr. ponovna ureditev vrtnega nasada z nakupom in 
posaditvijo, pomoč pri odpravljanju okvar na javnem vodovodnem omrežju, postavitev mejnikov 
in ureditev mejnega spora, ureditev oskrunjenega groba, dogovor o vzdrževanju ceste, ki je bila 
vzrok za nastali nesporazum ipd. V vseh naštetih primerih gre za tipične konfliktne situacije, 
pogojene z ravnanjem osumljenca in odpravljene z izpolnitvijo sporazuma, do česar bi se stranki 
v rednem sodnem postopku zelo težko dokopali. 
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Tabela S: najpogostejša kazniva dejanja, odstopljena v poravnavanje 

KAZNIVO DEJANJE PO KZ % vseh odst. zadev 

lahka telesna poškodba 133/1,133/2 21% 

ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru 137/1 4% 

ogrožanje varnosti 145/1 20% 

grdo ravnanje 146/1 3% 

tatvina 211/1,211/2 24% 

goljufija 217/1,217/3 6% 

poškodovanje tuje stvari 224/1 12% 

Kot je bilo pričakovati, se tožilci najpogosteje odločajo za odstopanje ovadb, kjer gre za napad 
na osebno integriteto oškodovanca, v sferi premoženjskih deliktov pa izstopata kaznivi dejanji 
tatvine in poškodovanja tuje stvari. Pri teh dejanjih je tudi uspeh največji. V kontaktih s poravnalci 
pa je bil v zvezi s kaznivimi dejanji tatvine izpostavljen problem, da se v primerih, ko dobijo 
oškodovanci stvar vrnjeno, neradi odzovejo na poravnavo, v zvezi s tem pa prihaja tudi do umika 
predloga, na kat v poročilih tožilci posebej opozarjajo. Razen navedenih pa smo zasledili zelo 
različna posamezna kazniva dejanja s področja okrajne pristojnosti (preostalih 10% zadev), pri 
čemer je ravno pri redkeje zastopanih, a morda bolj skrbno pretehtanih odstopih tudi uspeh večji. 
Tožilstva poročajo o posameznih primerih kaznivih dejanj: 
kršitev temeljnih pravic delavcev po 205. členu KZ, uničevanje gozdov po 341. členu KZ, 
oškodovanje tujih pravic po 2. odstavku 229. člena KZ, protipraven odvzem prostosti po 143. 
členu KZ, kršitev nedotakljivosti stanovanja po 152. členu KZ, nezakonita vselitev po 228. členu 
KZ, odvzem motornega vozila po 216. Členu KZ, izmikanje plačevanju preživnine po 203. členu 
KZ, kriva ovadba po 1. odstavku 288. člena KZ, skrunitev groba po 1. odstavku315. člena KZ, 
zatajitev po 215. Členu KZ, preprečitev dokazovanja po 290. členu KZ, nasilništvo po 299. členu 
KZ, povzročitev splošne nevarnosti po 317. členu KZ. 

V Sloveniji je bilo v decembru 2001 aktivnih 154 poravnalk in poravnalcev. Toliko jih je bilo tudi 
prisotnih na obveznem izobraževanju. Povprečno je vsak poravnalec v letu 2001 prejel v 
obravnavanje 13,4 zadeve, vendar je ta številka zelo različna od območja do območja VDT. Tako 
seje zgodilo, da so nekateri poravnalci z območja VDT Maribor, kjer je poravnalcev relativno 
največ, prejeli le po dve zadevi, z območja VDT Koper (Koper, Nova Gorica) pa tudi po 20 in 
celo 40 zadev letno. 

Za nagrajevanje poravnalcev je bilo v letu 2001 porabljeno 19.487.163 SIT ali povprečno 
na eno reieno (uspešno ali neuspešno) zadevo 11.022 SIT. V primerjavi s preteklim letom 
višjega povprečnega zneska ne gre pripisati le višji vrednosti točke, ampak je povprečno višje 
izplačilo pripisati tudi večjemu številu uspešno rešenih zadev. Podatki opravljenega pregleda teh 
zadev namreč kažejo, daje bila od 100 zadev v 67 primerih določana nagrada do 150 točk in v 
22 primerih do 200 točk. 
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V letu 2001 Nadzorni odbor za izvajanje nadzora nad delom poravnalcev ni prejel nobenega 
predloga za izreden pregled poravnalskega dela, čeprav iz nekaterih poročil okrožnih državnih 
tožilstev izhaja, da so določeni poravnalci znatno prekoračili roke iz Navodil o poravnavanju v 
kazenskih zadevah, vendar so očitno probleme reševali sami tako, da so zadeve dodelili drugim 
poravnalcem. Iz poročil je mogoče sklepati tudi o uspešnem sodelovanju, kontaktiranju in 
posvetovanju, ki ga prakticirajo posamezna tožilstva v odnosu s poravnalci v primerih konkretnih 
zadev. NO je opravil tudi redni pregled 100 poravnalnih spisov, kjer seje postopek uspešno 
zaključil. Pregled je pokazal, katere so najpogostejše naloge v sporazumih, povprečni čas 
reševanja teh zadev, povprečna višina nagrade ter kazniva dejanja, pri katerih je uspeh največji. 
Zapisnik o opravljenem pregleduje sestavni del Poročila o delu NO, ki je priložen temu poročilu. 

Na podlagi 11. člena Navodila o poravnavanju v kazenskih zadevah je Državno tožilstvo 
Republike Slovenije dolžno organizirati izobraževanje, katerega se morajo kandidati za poravnalce 
obvezno udeleževati. V decembru 2001 seje vabilu na izobraževanje odzvalo 133 poravnalk in 
poravnalcev, katerim so se pridružili tudi predstavniki z vsakega okrožnega in višjega državnega 
tožilstva. Udeležencem je bilo predstavljeno poročilo o opravljenem pregledu nerešenih zadev, 
iz katerega so bile razvidne določene pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki se najpogosteje pojavljajo 
v zvezi z vodenjem poravnalnega postopka. Poravnalci sami so predstavili konkretne bolj 
zapletene primere, navzočim predstavnikom ODT pa predstavili svoj pogled na problematiko 
neenakomernega dodeljevanja zadev, določanja nagrad in izplačevanja le-teh. Dan je bil namenjen 
tudi ustanovitvi stanovskega društva. V primeijavi z drugimi evropskimi državami je potrebno 
izpostaviti, da v le-teh nad organizacijo, financiranjem in promocijo instituta poravnavanja kot 
dela restorativnega sodstva bdijo različne vladne agencije ali uradi, pa tudi nevladne organizacije 
in servisne dejavnosti. V Sloveniji je pravzaprav paradoksalna situacija. Tožilstvo kot tista 
institucija, od katere je (ali bi moralo biti) odvisno, koliko in kako bo poravnavanje živelo (glede 
na število in kvaliteto odstopljenih ovadb), ima v Sloveniji v rokah tudi vse zgoraj naštete ključne 
naloge, ki bi vsekakor sodile bolj v pristojnost vladnih pravosodnih organov. 

Državno tožilstvo je bilo zaradi poznavanja in izvajanja instituta poravnavanja aktivno udeleženo 
v različnih izobraževalnih in informativnih oblikah. Tako je višja državna tožilka s svojim 
prispevkom sodelovala na 6. konferenci svetovnega tožilskega združenja v septembru 2001 v 
Sydneyu, v oktobru 2001 pa v sekciji, ki je obravnavala alternativno reševanje sporov, na 
pravniških dnevih v Portorožu. 

1.4 KADROVSKA STATISTIKA IN MATERIALNE RAZMERE 

Na dan 31. 12. 2001 je bilo na državnih tožilstvih v Sloveniji 323, leto poprej, na dan 31. 12. 
2000, pa 312 zaposlenih. V letu 2001 se je povečalo število zaposlenih za 11, kar pomeni 3,52% 

povečanje. 

NA DAN ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 

RAZLIKA ODSTOTEK 

POVEČANJA 

31. 12. 2000 312 

31. 12. 2001 323 11 3,52% 
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Vlada Republike Slovenije je maja 2001 potrdila načrt novih zaposlitev, po katerem je bilo 

državnim tožilstvom odobreno 16 novih zaposlitev, za katere so bila tudi določena sredstva v 
proračunski rezervi za leto 2001, niso pa bila v celoti realizirana. Pri pripravi proračuna za leto 
2002 so bila za te zaposlitve sredstva predvidena, vendar pa z rebalansom proračuna nato tudi 
odvzeta. 

Na dan 31. 12. 2001 je bilo na državnih tožilstvih sistemiziranih skupaj 195 tožilslah mest, od tega 
159 mest okrožnih državnih tožilcev, 21 višjih državnih tožilcev in 15 vrhovnih državnih tožilcev. 
Od tega je bilo zasedenih 130 mest okrožnih državnih tožilcev, 18 mest višjih državnih tožilcev 
in 11 mest vrhovnih državnih tožilcev. Sistemiziranih je bilo 35 mest pomočnikov državnih 
tožilcev (vsa na okrožnih državnih tožilstvih), zasedenih pa 19. Od 43 skupno sistemiziranih mest 
strokovnih sodelavcev (33 na okrožnih tožilstvih, 4 na višjih in 6 na DT RS) je bilo zasedenih 18 
mest in sicer 15 na okrožnih, 1 na višjem in 2 na Državnem tožilstvu Republike Slovenije. Na 
okrožnih državnih tožilstvih je bilo sistemiziranih 113 administrativno-tehničnih in drugih 
delavcev, od tega zasedenih 106, na višjih državnih tožilstvih je bilo sistemiziranih 10 mest 
administrativno-tehničnih in drugih delavcev, zasedenih 9 in na Državnem tožilstvu Republike 
Slovenije sistemiziranih 15 mest istih delavcev, od tega zasedenih 12. V okviru Državnega 
tožilstva deluje tudi Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve, ki ima sistemiziranih 7 mest 
okrožnih državnih tožilcev (ki so že vključeni v zgoraj navedeno skupno število okrožnih državnih 
tožilcev) in zasedenih 6 mest. 

Navedeni podatki, ki so razvidni tudi iz tabele »sistemizirana in zasedena delovna mesta po 
posameznih organih«, kažejo na precejšnjo nezasedenost mest pomočnikov državnih tožilcev in 
strokovnih sodelavcev. Odstotek nezasedenih mest pomočnikov je skupno 45,72%, strokovnih 
sodelavcev pa kar 58,20%. Glede na zastavljeno in v zadnjem času izvajano kadrovsko politiko, 
po kateri se dolgoročno spreminja razmeije med državnimi tožilci, pomočniki in strokovnimi 
sodelavci, takšen odstotek nezasedenih mest pomočnikov in strokovnih sodelavcev omogoča 
karierno napredovanje, zato bi kazalo, seveda odvisno od obremenitev, zapolnjevati ta prosta 
mesta. Strokovni sodelavci in pomočniki postajajo prva karierna stopnja v tožilski službi, 

■omogoča se napredovanjem s čimer se znotraj tožilske službe vzpostavlja tudi bolj stimulitativno 
okolje za pozitivno tekmovalnost (kvalitativno in kvantitativno) pri izvajanju nalog. 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po posameznih organih 
Državno 
tožilstvo 

Skupaj državni tožilci Pomočniki Strokovni sodelavci AdminUtrattvno- 
tehnični in drugi 

delavci 
sbtetnlzirano zasedeno sbtemizirano zasedeno sbtemizlrano zasedeno sbtemizlrano zasedeno 

DT RS 15 11 / / 6 2 15 12 

VDT 
C.lj. 3 3 / / 1 / 2 1 

VDT 
Koper 

3 3 1 1 1 / I 2 

VDT 
Ljubljana 

10 1 ) ) ' 1 " '1" 3 3 

Vtff 
Maribor 

J i 
...... } .. . 

1 1 l 3 3 

ODT 
Ce(j« 

18 1J 4 i 4 1 12 " TI"' 

ODT 
K9P« 

ii 9 2 2   2 1 8 8 
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ODf 
Krmi 

12 12 i i 2 2 8 8 

Ot>T 
Krika 

4 4 4 2 2 1 5 5 

ODT 
Ljubljana 

45 36 7 4 6 6 34 31 

ODT 
Maribor 

21 17 3 2 i 2 16 15 

ODT 
M. Sobota 

9 8 2 1 2 1 8 8 

ODT Novo 
moto 

9 9 2 / 2 1 6 6 

ODTNova 
Gorica 

9 6 2 1 2 1 6 3 

ODT 
Ptuj 

J 5 2 1 2 i 5 4 

ODT 
S.Oradec 

7 3 4 2 4 3 5 5 

Skupina 7 6 / / / / / / 

Skupaj 193 159 ii 19 43 18 13« 127 

Med letom je v državnih tožilstvih sklenilo delovno razmerje 12 strokovnih sodelavcev ter 
administrativno-tehninih in drugih delavcev, od tega 6 s VE. stopnjo izobrazbe, 1 s VI. stopnjo, 
4 s V. stopnjo in 1 s IV. stopnjo izobrazbe, delovno razmerje sta prekinila 2 strokovna sodelavca, 
eden pa je napredoval v pomočnika. 

Tudi pri funkcionarjih fluktuacija ni velika, saj je odšla iz tožilskih vrst le 1 državna tožilka. Iz 
pomočnikov je napredovalo 5 državnih tožilcev, 1 državna tožilka pa je prišla od zunaj. Podobna 
slika glede fluktuacije in napredovanj je tudi pri pomočnikih. 

SPOL 

Med 323 zaposlenimi je 231 žensk, kar predstavlja 71,51%. Delež žensk se zelo razlikuje glede 
na vrsto zaposlenih, kar je razvidno iz tabele »zaposleni po spolu«. Največjo uravnoteženost 
zasledimo pri funkcionarjih in najmanjšo, v korist žensk, pri strokovnih sodelavcih in 
admini strativno-tehničnih in drugih delavcih. 

Zaposleni po spolu 
Tožilstva Državni tožilci Pomočniki Administracija Strokovni sodelavci 

*upaj molki ženske >kup«j molki ženske dcupaj molki ženske ikupaj molki Ženske 

DT RS 11 6 5 12 3 9 2 1 1 
Višja d.t. 18 10 8 9 9 1 1 
Okrožna d. t 130 55 75 19 7 12 106 5 101 15 5 10 
SKUPAJ: 159 71 88 19 7 12 127 8 119 18 6 12 

V letu 2001 so državna tožilstva poslovala v okviru razpoložljivih sredstev in so leto zaključila, 
z ustreznimi prerazporeditvami finančnih sredstev, v večini primerov brez primanjkljaja, v nekaj 
primerih pa je bilo potrebno prenesti obveznosti na kontu materialnih stroškov v škodo proračuna 
2002, kar bo imelo za posledico oteženo poslovanja tožilstev v tem letu, še posebej tudi zaradi 
rebalansa proračuna. Ob velikem posluhu Ministrstva za pravosodje se je v letu 2001 močno 
izboljšalo tudi stanje delovnih prostorov tožilstev in njihova opremljenost, kar je eden od pogojev 
za uspešno delo tožilstev. Izboljšala se je tudi tehnična opremljenost, veČina tožilstev pa ima 
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težave z neustreznim voznim parkom, kije zastarel in tudi številčno neustrezen. 

1.5. DELO VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILCEV 

1.5.1. DELO NA KAZENSKEM PODROČJU 

Vsa štiri višja državna tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu 1999 prejela v mnenje skupno 
3.478 zadev v pritožbenem postopku za kazniva dejanja in gospodarske prestopke. V letu 2000 
seje število tako prejetih zadev rahlo povečalo, saj jih je bilo 3.538. Do premika pa je prišlo pri 
razmerju med obravnavanimi pritožbami za kazniva dejanja, saj je teh v letu 2000 za dobrih 8% 
več (leta 1999 3.141, leta 2000 3.403), zmanjšalo pa seje število obravnavanih zadev v zvezi z 
gospodarskimi prestopki, ki so bili v začetku leta 2000 tudi dekriminirani. Državna tožilstva 
opozarjajo na to, da gre v velikem številu primerov za zahtevnejše zadeve. 

Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani imajo izdelane kriterije, da po določeni metodi 
spremljajo uspešnost dela in skladnost predlogov z odločitvami višjega sodišča. V pritožbenem 
postopku je omogočen kvaliteten in sproten nadzor nad zakonitostjo, strokovnostjo in 
pravočasnostjo dela okrožnih državnih tožilscev. Eden izmed ukrepov višjega državnega tožilca 
ob zaznavi nepravilnosti je nedvomno tudi umik pritožbe, o katerem skupaj s posebnim 
opozorilom na napake pisno obvestijo okrožnega državnega tožilca in o napaki sestavijo evidenčni 
list. Umikov pritožb je bilo v letu 2000 37. 

1.5.2. POMOČ PRI DELU OKROŽNIH DRŽAVNIH TOŽILCEV 

Vodja Višjega državnega tožilstva v Mariboru je že v letu 1999 prevzel reševanje obsežne 
kazenske zadeve ZDENEX, v kateri seje v letu 2000 osebno udeleževal večjega števila glavnih 
obravnav v tej zadevi. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru je prevzelo v reševanje tudi ovadbo odvetnika Sergeja 
Vladislava Majhna zoper generalno državno tožilko Zdenko Cerar. Ugotovilo je, da prijavljeno 
dejanje nima znakov kaznivih dejanj, Če pa bi jih imelo, bi tudi že prišlo do zastaranja. 

Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani se je tudi v letu 2000 nadaljeval projekt strokovne 
pomoči okrožnim državnim tožilstvom, ki je dobro zaživel. Predstavljene so bile aktualne teme, 
povezane z delom državnega tožilstva, in je bilo v ta namen pripravljenih 6 predavanj. Iz poročila 
Vtšjega državnega tožilstva v Ljubljani je povzeti, da seje predavanj do sedaj udeležilo skupno 
240 slušateljev. 

1.5.3. NADZORSTVENI PREGLEDI 

Nadzorstveno funkcijo so višja državna tožilstva izvrševala v obliki splošnih nadzorstvenih 
pregledov poslovanja okrožnih državnih tožilstev, ki so v tem poročilu obravana na drugem 
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mestu. Taki splošni nadzorstveni pregledi poslovanja okrožnih državnih tožilcev so bili opravljeni 
na vseh višjih državnih tožilstvih v Sloveniji. 

Sicer se nadzorstvena funkcija višjih državnih tožilstev izvaja še preko nadzorstvenih pregledov 
poslovanja okrožnih državnih tožilcev, glede katerih ustanove ali posamezniki izrazijo svoje 
pomisleke v pravilnost njihove odločitve in je potrebno v ta namen proučiti celotne kazenske 
zadeve. Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani so tako pripravili obsežno poročilo o zadevi 
Velana. V Celju je Ministrstvo za notranje zadeve RS, Uprava policije, izpostavilo vprašanje 
klasifikacije telesnih poškodb pri zvinu vratne hrbtenice. 

Opravljeni so bili tudi nadzorstveni pregledi zaradi napredovanja posameznih državnih tožilcev 
za potrebe personalne komisije. 

1.5.4. UVELJAVLJANJE INŠTITUTA PORAVNAVANJA 

Višja državna tožilstva so imela najpomembnejši prispevek pri uveljavljanju sistema poravnalcev 
po 161.a členu ZKP Pri višjih tožilstvih vodijo seznam poravnalcev v kazenskih zadevah in so 
tako na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani v postopku poravnave izdali 1.024 odločb, v Kopru 
255 in v Celju 283. 

Med letom so na Višjih državnih tožilstvih v Ljubljani, Kopru in v Mariboru opravili analizo stanja 
na področju poravnavanja in ugotovili, daje bilo v Mariboru uspešnih 53,2, neuspešnih pa 46,8 
% poravnav, v Kopru je bil uspeh poravnavanja natanko 50%, na področju Višjega državnega 
tožilstva v Ljubljani pa 44 %. Končno oceno uspešnosti tega inštituta bo mogoče podati šele po 
vsebinskem pregledu zadev, dodeljenih v poravnavanje, saj gre za nov inštitut, ki se je uveljavil 
šele v prejšnjem letu. 

1.6. ZAHTEVE ZA VARSTVO ZAKONITOSTI V KAZENSKIH ZADEVAH 

Zahteva za varstvo zakonitosti je izredno pravno sredstvo. Ko postane sodna odločba 
pravnomočna, je ni več mogoče izpodbijati s pritožbo. Vendarle se utegne zgoditi, da ima taka 
pravnomočna odločba napake, zaradi katerih je nepravilna ali nezakonita. Nepravilna je takrat, 
če je bilo dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, nezakonita pa, če je bil z njo kršen materialni 
ali procesni zakon. Za odpravo teh napak po pravnomočnosti sodbe zagotavlja zakon izredna 
pravna sredstva in sicer obnovo kazenskega postopka, če je bilo dejansko stanje nepravilno 
ugotovljeno in zahtevo za varstvo zakonitosti, če je bil s pravnomočno sodbo kršen zakon. 
Obnova kazenskega postopka se odvija na ravni okrožnih in okrajnih sodišč in v postopku v zvezi 
s tem izrednim pravnim sredstvom sodelujejo okrožni tožilci. O zahtevi za varstvo zakonitosti pa 
odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zato v tem postopku sodelujejo vrhovni državni 
tožilci in prav delo v teh zadevah je predmet tega dela poročila. 

Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti državni tožilec Republike Slovenije, obdolženec in 
zagovornik. Vrhovni državni tožilci torej nimajo monopola na tem izrednem pravnem sredstvu 
in prav to opredeljuje način in obseg poslovanja Državnega tožilstva Republike Slovenije na tem 
področju. 
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V tistih zadevah, ko zahtevo za varstvo zakonitosti vložijo obdolženci oziroma njihovi 
zagovorniki, lahko vrhovni tožilec v kratkem roku 15 dni nanjo odgovori in obratno. V letu 2001 
so vrhovni državni tožilci proučili 349 zadev in zavzeli stališče do tako vloženih zadev. 

Vrhovni državni tožilci pa lahko tudi sami vlagajo zahteve za varstvo zakonitosti zoper 
pravnomočne sodbe zaradi kršitev kazenskega zakona in Zakona o kazenskem postopku. Za 
kršitve zakona zvedo vrhovni državni tožilci med nadzorstvenimi pregledi ali jih nanje opozorijo 
v svojih pobudah okrožni in višji državni tožilci ter druge osebe, ki same ne morejo vložiti zahteve 
za varstvo zakonitosti. Okoli tri četrt pobud dajo obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in 
zagovorniki, eno četrtino pa državni tožilci. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 2001 odločalo o 54 pobudah za vložitev zahteve 
za varstvo zakonitosti v kazenskih zadevah. Vložilo je 16 zahtev za varstvo zakonitosti, medtem 
ko v 38 primerih pobude niso dajale podlage za vložitev tega izrednega pravnega sredstva. O 
vseh primerih, ko niso bile vložene zahteve za varstvo zakonitosti, so bili pobudniki obveščeni z 
natančnimi pisnimi razlogi. 

Število zahtev za varstvo zakonitosti, vloženih zoper pravnomočne sodbe v tako imenovanih 
povojnih procesih (po drugi svetovni vojni), se zmanjšuje. Omejuje se na primere, ko so obsojenci 
in svojci zamudili rok, v katerem bi jih sami lahko vložili, medtem ko vrhovnega državnega tožilca 
roki ne omejujejo. Vloženih je bilo 6 zahtev zoper pravnomočne sodbe v povojnih procesih, 
ostalih 10 pa se nanaša na sodbe iz novejšega časa. Vrhovno sodišče Republike Slovenije večini 
zahtev za varstvo zakonitosti ugodi in spremeni obsodilne sodbe, jih razveljavi, ali pa samo 
ugotovi, daje bil kršen zakon, Če je zahteva za varstvo zakonitosti vložena v obsojenčevo škodo. 

Obsojenci in njihovi zagovorniki so vložili na Vrhovno sodišče Republike Slovenije 349 pobud, 
ugodeno pa je bilo štirinajstim. Iz tega se vidi, daje bilo utemeljenih le 4% zahtev. 

V okviru tega poglavja, ki se nanaša na zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskih zadevah, 
prikazujemo tudi svojo dejavnost pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne 
odločbe v postopkih o prekrških. Te zahteve lahko vlagajo le vrhovni državni tožilci. V letu 2001 
je bilo vloženih 7 takih zahtev. 

1.7. IZVAJANJE NADZORA NAD POSLOVANJEM DRŽAVNIH 

TOŽILCEV V LETU 2001 

1.7.1. PREGLEDI, KI JIH JE IZVAJALO DRŽAVNO TOŽILSTVO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

V letu 2001 je Državno tožilstvo Republike Slovenije izvajalo nadzorstveno pravico nad 
poslovanjem nižjih državnih tožilcev v Republiki Sloveniji z opravljanjem vseh vrst nadzorov, v 
okviru svojih časovnih in kadrovskih zmožnosti. 

Splošni nadzorstveni pregled poslovanja je opravilo na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju 
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in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopni. 

Pregled poslovanja Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju je bil začet v letu 2000, nato pa 
odložen zaradi uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov v kazenski zadevi, pri kateri seje odkrilo, 
da obstaja sum, daje vodja tega tožilstva storil korupcijsko kaznivo dejanje. Splošni nadzorstveni 
pregled se je nadaljeval z odredbo generalne državne tožilke, opr. Št. Tu 37/01 dne 23. 1. 2001, 
potem, ko ni obstajala več nevarnost, da bi s pregledom kompromitirali prikrite preiskovalne 
ukrepe. Pregledano je bilo poslovanje vseh okrožnih državnih tožilcev in pomočnika na Okrožnem 
državnem tožilstvu na Ptuju in še posebej vodje Okrožnega državnega tožilstva Ptuj ter upravno 
poslovanje. Pri tem pregledu so bile odkrite številne nepravilnosti pri delu vodje okrožnega 
državnega tožilstva, ki so bile deloma tudi podlaga za zahtevo za uvedbo kazenske preiskave in 
tudi za zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka. Ob pregledu so bila, glede na ugotovljene 
pomanjkljivosti, dana priporočila za izboljšanje upravnega poslovanja in tudi strokovnosti dela 
državnih tožilcev in pomočnika na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju. 

Splošni nadzorstveni pregled na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru je bil opravljen glede vseh 
področij dela tega organa Največjo težo ima dano opozorilo glede možnosti ukrepanja državnega 
tožilca zaradi preblagih in neustreznih kazenskih sankcij in s tem vplivanja na kaznovalno politiko 
sodišč. Podana je bila namreč ocena, da sodišča na območju pristojnosti Okrožnega državnega 
tožilstva v Kopru izrekajo preblage kazni in tudi redko izrekajo denarne kazni. Tožilec ima z 
ustreznimi predlogi in pritoževanjem možnost vplivanja na kaznovalno politiko sodišč. 

Poleg splošnih nadzorstvenih pregledov je Državno tožilstvo Republike Slovenije opravilo v letu 
2001, ob polovici leta, nadzorstveni pregled ažurnosti poslovanja vseh okrožnih državnih tožilstev 
in državnih tožilcev v Republiki Sloveniji. Ponovno smo preverili, ali državna tožilstva v Republiki 
Sloveniji in državni tožilci izpolnjujejo sklep o zagotavljanju ažurnosti poslovanja in s tem 
prispevno k reševanju kazenskih zadev v razumnem roku. Na sredini leta 2001 smo ugotovili, da 
skoraj vsa okrožna državna tožilstva, razen Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, 
izpolnjujejo kriterij 90 dni za rešitev posameznega spisa, ki je v obravnavi pri državnem tožilcu. 
Edino Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je še imelo znatne zaostanke pri reševanju nad 90 
dni. Na tem tožilstvu je bilo na dan 30. 6. 2001 nad 90 dni nerešenih 353 zadev, na vseh ostalih 
državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji skupaj pa 16 zadev. Takšen pregled je generalni državni 
tožilki omogočal, da je z ustreznimi ukrepi spodbudila reševanje zaostankov. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je poleg opisanih splošnih in delnih pregledov opravilo tudi 
vrsto pregledov posameznih kazenskih zadev, na osnovi odredbe generalne državne tožilke, ki je 
takšen pregled odredila zato, ker so nekatere rešitve povzročile precejšen odmev v javnosti ali pa 
je bila na njih posebg opozoijena iz strokovnih krogov ali državnih tožilstev. Tako je bil opravljen 
pregled zadeve na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, ki se je nanašal na nezakonit lov v 
Triglavskem narodnem parku, pregled dveh zadev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, 
ki se nanašata na nezakonito financiranje političnih strank in pregled dveh zadev o nepravilnostih 
v Skladu Republike Slovenije za razvoj drobnega gospodarstva, na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Novem mestu pa je bila pregledana ena zadeva v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij. 
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1.7.2. PREGLEDI, KI SO JIH IZVAJALA VIŠJA DRŽAVNA TOŽILSTVA 

Nadzorstveno vlogo opravljajo višja državna tožilstva v Republiki Sloveniji s štirimi aktivnostmi, 
ki jim jih nalagajo veljavni predpisi: 

1. višja državna tožilstva pri obravnavanju zadev v pritožbenem postopku kontrolirajo zakonitost, 
strokovno pravilnost in pravočasnost poslovanja nižjih državnih tožilcev in izdelajo evidenčne 
liste, s katerimi obvestijo nižje tožilce o ugotovljenih nepravilnostih ali jih na drug način obveščajo 
o nepravilnostih, na primer ob umiku pritožbe; 

2. opravljajo splošne nadzorstvene preglede poslovanja državnih tožilcev vsake 3 leta; 

3. opravljajo preglede zadev v zven z nadzorstvenimi pritžbami, kijih vložijo fizične in pravne 
osebe zoper delo državnih tožilcev; 

4. opravljajo preglede dela državnih tožilcev in pomočnikov pred napredovanjem, o katerem 
odloča personalna komisija državnega tožilstva. 

Višje državno tožilstvo v Ljubljani 

V letu 2001 je Višje državno tožilstvo v Ljubljani, tako kot v preteklem letu, z evidenčnimi listi 
obveščalo okrožna državna tožilstva z njihovega območja o nepravilnostih, ki so jih opazili pri 
njihovem dehi. Izdelanih je bilo 97 evidenčnih listov, ki so vsebovali podatke o 131 nepravilnostih 
pri sestavi obtožnih aktov in pritožb ali pa ugotovitve o neažurnosti in majhni aktivnosti okrožnih 
državnih tožilcev pri njihovem delu. Opozorila višjega državnega tožilstva so bila na okrožnih 
državnih tožilstvih ugodno sprejeta. Višje državno tožilstvo v Ljubljani je tudi v 51 kazenskih 
zadevah ugotovilo napake in nepravilnosti, ki so narekovale umik pritožbe okrožnega državnega 
tožilca. O razlogih za umike so pisno obvestili okrožnega državnega tožilca, če ni bil v isti zadevi 
sestavljen tudi evidenčni list. 

V letu 2001 je Višje državno tožilstvo v Ljubljani zaključilo splošni nadzorstveni pregled 
Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. Nadalje je opravilo pregled poslovanja vseh štirih 
zunanjih oddelkov Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. S pregledom so ugotavljali 
zakonitost, strokovno pravilnost in pravočasnost poslovanja v vseh kazenskih zadevah iz okrajne 
pritojnosti, ki so jih v določenem obdobju obravnavali zunanji oddelki Okrožnega državnega 
tožilstva v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da okrožni državni tožilci svoje delo praviloma 
opravljajo dobro, strokovno in kvalitetno. Večina sprejetih odločitev je bila pravilna, smotrna in 
tudi dovolj ažurna. Posamezne nepravilnosti se še pojavljajo, vendar si prizadevajo, da bi jih 
okrožni tožilci na osnovi priporočil, ki jih je izdelalo višje državno tožilstvo ob pregledu, 
odpravili. 

Višji državni tožilci v Ljubljani so v letu 2001 pregledali delo in pripravili oceno dela za redno 
napredovanje v plačilnem razredu ter izredna napredovanja za 9 okrožnih državnih tožilcev in 
pomočnika državnega tožilca. 

V letu 2001 se je nadaljeval trend izrazite rasti nadzorstvenih pritožb v zvezi z delom okrožnih 
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državnih tožilcev. V okviru svoje pritojnosti je vodja Višjega državnega tožilstva v Ljubljani 
obravnavala kar 68 nadzorstvenih pritožb, to je za 25 več kot v letu 2000. Pritožniki so bili v 
veliki večini oškodovanci oziroma o vaditelji v posamezni kazenski zadevi, z izkazanim interesom 
na rešitvi, pri čemer so grajali delo tožilca in se tudi pritoževali zaradi neažurnosti. Predvsem 
zaradi ažurnosti je bilo v nekaj primerih pritožbam moč pritrditi. Vodja višjega državnega tožilstva 
je s svojimi ugotovitvami vse pritožnike obvestila, prav tako pa okrožne državne tožilce. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru 

Tudi na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru so povečali obseg dela pri evidentiranju 
pomanjkljivosti dela nižjih državnih tožilcev. Na napake pri delu so okrožne državne tožilce 
opozorili s 43 evidenčnimi listi. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene pri obtoževanju ponarejanja 
različnih listin, označitvi časa kaznivega dejanja, nepravilni pravni kvalifikaciji, napačni uporabi 
milejšega zakona, neprimernih dokaznih predlogih, nepreciznem navajanju vrednosti v opisu, 
napačni uporabi inštituta nadaljevanega kaznivega dejanja, preobširnih opisih kaznivih dejanj in 
po drugi strani pomanjkljivi konkretizaciji ravnanja pri opisih. Opozaijali so na izostanek pritožbe 
in procesne napake pri pritožbenem postopku. Poleg evidenčnih listov pa je višje državno 
tožilstvo v 16 primerih pisno opozorilo posamezne okrožne državne tožilce na nepravilnosti. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru je v letu 2001 opravilo splošni nadzorstveni pregled 
poslovanja na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu. Namen pregleda je bil predvsem 
primeijati ugotovitve nadzorstvenega pregleda izpred treh let z novimi ugotovitvami, v kolikšni 
meri so bili upoštevani predlogi višjega državnega tožilstva glede izboljšanja dela Okrožnega 
državnega tožilstva v Slovenj Gradcu. Pregled je pokazal, da je Okrožno državno tožilstvo v 
Slovenj Gradcu še pred posebno iniciativo generalne državne tožilke sprejelo načrt za odpravo 
zaostankov, ki so obstajali na tem tožilstvu. Ugotovljeno je bilo, da je bil načrt za odpravo 
zaostankov v celoti realiziran in da so se na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu že 
skoraj v celoti približali cilju reševati vse prejete zadeve v roku do 90 dni, saj je bilo v času 
pregleda le še neznatno število nerešenih zadev, ki so bile na tožilstvu dalj kot 100 dni. Pregled 
pa ni pokazal primera, v katerem bi bila obtožnica vložena, čeprav bi bilo potrebno odstopiti od 
kazenskega pregona ali pa da bi kateri izmed okrožnih državnih tožilcev odstopil od pregona ali 
zavrgel ovadbo, čeprav bi moral vložiti obtožni akt. Ugotovljeno je bilo nekaj pomanjkljivosti, na 
katere je bilo opozorejno predvsem pri opredeljevanju kaznivih dejanj ponarejanja listin. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru je izvedlo tudi 10 pregledov dela okrožnih državnih tožilcev 
in pomočnikov pred odločitvijo personalne komisije o napredovanju le-teh. 
Višje državno tožilstvo v Celju 

v v 

Višji državni tožilci v Celju so ob spremljanju in sprejemanju odločitev ter podajanju mnenj v zvezi 
s pritožbenimi zadevami ugotovili več nepravilnosti pri delu okrožnih državnih tožilcev, ki so 
zahtevale, da so nanje opozorili posamezne okrožne državne tožilce. Skupaj je bilo evidentiranih 
10 takšnih primerov, pri katerih se je večina teh nanašala na nepravilno zastavljen pritožbeni 
predlog ter na oceno, da je neutemeljeno izostala pritožba državnega tožilca ter na potrebo po 
skrbnejši presoji okoliščin za sojenje v odsotnosti. V letu 2001 je Višje državno tožilstvo v Celju 
opravilo 3 nadzorstvene preglede dela posameznih okrožnih državnih tožilcev oz. pomočnika 
okrožnega državnega tožilca zaradi napredovanja. 
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Splošnih nadzorstvenih pregledov niso opravljali, ker je bil nadzorstveni pregled nad delom 
Okrožnega državnega tožilstva v Celju opravljen v letu 2000. Višje državno tožilstvo je v vseh 
nadzorstvenih pritožbah odločilo potem, ko je pribavilo poročila in spise okrožnih državnih 
tožilcev in z obrazloženo utemeljitvijo obvestilo pritožnika in tudi generalno državno tožilko. 

Višje državno tožilstvo v Kopru 

Višje državno tožilstvo v Kopru v letu 2001 splošnih nadzorstvenih pregledov ni opravljalo. 
Nadzorstveno funkcijo je izvrševalo ob reševanju nadzorstvenih pritožb in pri reševanju 
pritožbenih zadev. O zapaženih pomanjkljivostih so posamezne državne tožilce posebej opozarjali. 
V 19 primerih so svoje mnenje posredovali okrožnim državnim tožilcem pisno, poleg tega pa so 
jih tudi ustno opozarjali na ugotovljene napake. 

2. POSTOPKI V ZVEZI S POSAMEZNIMI 

POMEMBNEJŠIMI KAZNIVIMI DEJANJI 

2.1. UMORI 

V letu 2001 so vsa okrožna državna tožilstva v naši državi obravnavala ovadbe zaradi kaznivih 
dejanj umorov ali poskusov umorov zoper 66 oseb, kar je za 8 % ali 6 oseb manj kot v letu 2000, 
ko so tožilstva prejela 72 ovadb. Število ovadenih oseb po posameznih tožilstvih je sledeče: 

Celje 5 
Koper 4 
Kranj 3 
Krško 4 
Ljubljana 16 
Maribor 17 
Murska Sobota 7 
Nova Gorica 6 
Novo mesto 0 
Ptuj 3 
Slovenj Gradec 1 
Skupina d. t. 0 

skupaj 66 

Tožilci so poleg 66 ovadb, prejetih v letu 2001, obravnavali še 14 ovadb, ki so jih prejeli v letu 
2000. Zavrgli so ovadbe zoper 6 oseb, zoper 58 oseb so zahtevali preiskavo, obtožili so 35 oseb, 
odstopili pa so od pregona zoper 3 osebe. 
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V istem časovnem obdobju so sodišča izrekla sodbe 33 obtoženim in sicer so jih 23 obsodili, 3 
oprostili, zoper 7 obtoženih pa je bila zaradi umika obtožbe izrečena zavrnilna sodba. 

Zaradi kaznivega dejanja umora je bilo v letu 2001 priprtih 29 oseb. 

Okrožni državni tožilci so vložili pritožbe zoper 14 oseb, od tega zoper 8 oseb zaradi tega, ker 
so ocenili, da so izrečene kazni premile. Pritožbeno sodišče je ugodilo 3 pritožbam, ostale pa v 
dobi poročanja še niso bile rešene. 

Večina umorov je izvršena v družinskem krogu, tem pa po Številu sledijo tisti med znanci, torej 
med ljudmi, med katerimi so stkane vezi. 

Izstopa še ne pravnomočna obsodba 30 let zapora v Murski Soboti za naročen umor iz 
koristoljubnosti. 

V Mariboru je bil obravnavan umor, ki se je zgodil leta 1992, ko sta obdolženca med prepirom 
z davljenjem umorila oškodovanca, nato pa ga zakopala v jamo in jo zalila z betonom. Na tem 
prostoru sta nato zgradila hlev. 

V Celju je v teku postopek zoper obdolženca, ki naj bi v letu 2000 umoril znanca zato, da bi mu 
preprečil pričanje na sodišču zaradi izsiljevanja starejše ženske. 

Po tednu dni, ko seje žena odselila od moža k novemu partnerju, je sprejela povabilo moža na 
večerjo v skupno stanovanje. Po večerji jo je z nožem šestkrat zabodel v predel trebuha in prsnega 
koša, vendar je zahvaljujoč pravočasni in ustrezni medicinski intervenciji ostala pri življenju 
(zadeva ODT Celje). 

Isto tožilstvo obravnava moža, ki je z brcanjem v glavo in prsni koš polomil ženi več kosti. 
Izvenzakonska partnerka pa je z nožem zabodla v srce partnerja, ki jo je močno pretepal. 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je obravnavalo 27 oseb zaradi kaznivih dejanj umora ali 
poskusa umora. Izstopa neobičajen način storitve, ko je storilec svojemu bivšemu dekletu prerezal 
cevke zavornega sistema avtomobila Obravnavajo slovenskega državljana, ki je v Nemčiji ustrelil 
4 ljudi. 

V Krškem je zaradi poskusa umora v postopku storilec, ki je z doma narejeno pištolo streljal proti 
policistom, ki so posredovali ob intervenciji na njegovem domu. 

V Kopru obravnavajo invalidskega upokojenca, ki je svojo izvenzakonsko partnerko ustrelil v 
prisotnosti njene 4-letne hčerke. 

2.2. POVOJNI POBOJI 

Aktivnosti tožilstva glede povojnih in medvojnih pobojev so se intenzivirale v drugi polovici leta 
2001, potem ko je bilo v mesecu avgustu odkrito dotlej prikrito grobišče v Slovenski Bistrici. 
Dejavnost tožilstva pri izvensodnih pobojih je hkrati potekala v treh osnovnih smereh: 
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1. zbiranje dokazov o kaznivih dejanjih, storjenih med vojno, zlasti pa po njej; 

2. izobraževanje državnih tožilcev o zgodovinskih in pravnih okvirih obdobja, v katerem so se 
medvojni in povojni poboji dogajali; 

3. proučevanje pravnih možnosti kazenskega pregona ter dejanskih podlag zanj, zlasti z vidika 
opredeljevanja posameznih ravnanj kot kaznivih dejanj, ki ne zastarajo. 

Ad 1 

Odločitev o zelo intenzivnem predkazenskem postopku oziroma raziskavi takozvanih izvensodnih 
pobojev je temeljila na zanesljivi ugotovitvi o izredni množičnosti najdenih grobišč in velikemu 
številu po vojni brez sojenja pobitih oseb ter na jasni opredelitvi, da tožilstvo zahteva kazenski 
postopek povsod tam, Iger bodo za to podane dejanske in pravne možnosti. Množičnost grobišč 
in veliko število pobitih je dalo osnovo zaključku, da je v največjem številu primerov šlo za 
organizirano delovanje takratnih oblasti ter da je, izhajajoč iz vloge tožilstva, nujno izvesti 
kazenski postopek zoper vse tiste, ki so poboje bodisi ukazovali ali jih neposredno izvrševali, če 
bodo za kazenski pregon podani vsi potrebni znaki tistih kaznivih dejanj, ki niso zastarala. 

Okrožna državna tožilstva so k usmerjanju predkazenskega postopka pristopila enotno na podlagi 
dogovora in po navodilu generalne državne tožilke. Tožilci so zato, da se ugotovi način smrti, 
identiteta žrtev vsaj do te mere, ali gre za civiliste ali vojake, katere narodnosti so bili in kateri 
vojski so pripadali, predlagali zavarovanje sledov dejanj, v omejenem obsegu, ki zadošča 
kazensko-pravnim potrebam, tudi ekshumacijo trupel. Ekshumacija trupel je bila v letu 2001 
odrejena za grobišče v starem vojaškem bunkerju v Zgornji Bistrici na območju Slovenske 
Bistrice, v katerem so bili najdeni posmrtni ostanki 231 oseb, v nadaljevanju v letu 2002 pa še 106 
oseb. Soglašali smo s pobudo Instituta za sodno medicino, da se z ekshumacijami preneha vse 
dokler ne bo poskrbljeno za spoštljiv pokop posmrtnih ostankov žrtev, saj klet v Institutu za 
sodno medicino Ljubljana, kjer so shranjeni ostanki žrtev, izkopani v Bohovi pri Mariboru, ne 
more biti mesto za shranjevanje. V ta namen je generalna državna tožilka izdala navodilo, naj 
okrožna državna tožilstva ne predlagajo ekshumacij, dokler se to vprašanje ne uredi, o tem pa 
obvestila tudi Vlado RS. 

Operativno raziskavo opravljajo kriminalisti in sicer z zbiranjem informacij od ljudi, ki so jim znani 
relevantni podatki ter s proučevanjem in zbiranjem listinskega in arhivskega dokumentarnega 
gradiva, upoštevaje pri tem ugotovitve komisije Državnega zbora, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik. 
Okrožna državna tožilstva imajo pri tem svoje na skupnem sestanku dogovorjene naloge, ki so 
v usklajevanju dela kriminalistov, dajanja zahtev za razčiščevanje določenih okoliščin, pa tudi z 
zahtevami za sodno zavarovanje tistih dokazov, kijih lahko odredi le preiskovalni sodnik ter tistih, 
pri katerih obstoja nevarnost, da jih zaradi poteka časa ne bo mogoče ponoviti. Tožilci tudi sami 
zbirajo potrebne podatke in v ta namen opravljajo poizvedbe zlasti pri poznavalcih razmer v 
konkretnem okolju v času takoj po 2. svetovni vojni, na enak način in z istim namenom pa zbirajo 
tudi arhivske dokumente. Pri odkrivanju pa vendarle odločilno vlogo igra Generalna policijska 
uprava, ki je, zavedajoč se pomembnosti problematike in zahtevnosti odkrivanja in zbiranja 
dokazov, v začetku oktobra 2001 imenovala Upravo kriminalistične policije GPU za vodenje in 
koordinacijo raziskovanja, v začetku novembra 2001 pa so bile tudi imenovane delovne skupine 
in podskupine za posamezna področja. V te delovne podskupine so bili imenovani kriminalisti iz 
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vseh policijskih uprav, v nekaterih, zlasti večjih policijskih upravah, pa so bile ustanovljene 
posebne podskupine kriminalistov. Tak pristop k delu, ki je dnevno koordiniran s tožilstvi, 
rezultira v številnih novih, doslej neznanih ugotovitvah, dede na Časovno odmaknjenost 
dogodkov, ki se preiskujejo in s tem zvezano težavnost pri zbiranju dokazov, je osnovna 
usmeritev tožilcev in policistov v osvetljevanju tistih posamičnih dejanj, pri katerih doslej zbrani 
podatki kažejo na možnost, da bodo zbrani takšni dokazi, ki bodo omogočali zahtevati kazenski 
postopek zoper določeno osebo. Doslej zbrani dokazi nam v nobenem od raziskovanih zadev Še 
ne omogočajo zahtevati kazenskega postopka. 

Posebej velja omeniti uspešno delo Instituta za sodno medicino v Ljubljani, ki poleg vodenja 
ekshunacij, urejanja najdenih posmrtnih ostankov in predmetov, najdenih v grobišču, opravlja tudi 
izvedbensko delo z ugotavljanjem za kazenski postopek relevantnih podatkov. Tako je za grobišče 
v Slovenski Bistrici Institut za sodno medicino ugotovil, da posmrtni ostanki pripadajo 231 
odraslim osebam (113 osebje zanesljivo moškega, 29 Ženskega spola, pri ostalih 89 o spolu ni 
mogoče sklepati), da je imela večina pred smrtjo zvezane roke na hrbtu, da identifikacija ni 
mogoča (razen pri eni osebi je bil najden prstan), možno pa bo opraviti primeijavo zobovja po 
pridobitvi zobozdravstvenega kartona žrtev. Časa smrti ni bilo mogoče natančno določiti, možno 
pa jih je uvrstiti v čas kmalu po 2. svetovni vojni. Za 38 oseb je sklepati, da so umrle zaradi 
strelnih poškodb, pri ostalih pa kosti lobanje niso dovolj ohranjene. Ugotovljeno je tudi, da osebe 
niso umrle na kraju, kjer so bile pokopane. 

Preiskava kaže na verjetnost, da je v grobišču pokopanih skupno okrog 500 oseb, večinoma iz 
širše in ožje okolice Slovenske Bistrice, njihov poboj pa naj bi vodila OZNA Kriminalisti v 
sodelovanju s tožilstvom nadaljujmo z zbiranjem dokazov za identifikacijo žrtev, pa tudi izvajalcev 
pobojev in naročnikov. Dne 27.2. 2002 so bila najdena tri človeška okostja v tako zvanem rovu 
B zaklonišča v Slovenski Bistrici, skupaj z ostanki oblačil ter v osmico zvito gumirano žico. Na 
predlog državnega tožilca je preiskovalni sodnik odredil nadaljni izkop in izdelavo izvedeniškega 
mnenja tudi v tem rovu. 

Na območju Celja se nadaljuje zbiranje podatkov v zvezi s pobojem ujetnikov iz taborišča Tehaije. 
Zbrani so bili številni podatki, ki kažejo na identiteto žrtev, pa tudi na identiteto naročnikov 
pobojev in izvršilcev. Tožilstvo s pomočjo sodelavcev Zgodovinskega arhiva Celje zbira dokaze 
o sestavi posadke v taborišču Teharje, zato da se določi potencialni krog osumljenih, aktivnosti 
obeh organov pa se redno usklajujejo. 

Na Gorenjskem je bilo doslej identificiranih 29 lokacij, na katerih so pokopane žrtve izvensodnih 
pobojev. Pisnih virov oziroma dokumentov o teh pobojih doslej ni bilo najdeno. Z zbiranjem 
obvestil za grobišče Lancovo pri Radovljici pa je bilo ugotovljeno, daje v noči na 16. 5. 1945 med 
100 in 800 beguncev, ki so bili na poti v Avstrijo, likvidirala 29. hercegovska divizija v 
sodelovanju z nekaterimi domačini iz vrst OZNE. Več sto Hrvatov naj bi bilo pokopano tudi v 
Cmgrobu pri Škofji Loki. Zbrane podatke na terenu kriminalist preverja v Arhivu Slovenije. 

Na območju Prekmurja tožilstvo v sodelovanju s policijo poskuša pojasniti predvsem okoliščine, 
ki zadevajo poboje v Babjem Ložiču pri Ljutomeru, kjer naj bi bilo pobitih 21 oseb in v Strigovi 
na območju Hrvaške, kjer naj bi bilo pobitih 31 Slovencev. Poboje na teh krajih raziskuje zato, 
ker je glede teh grobišč zbranih največ podatkov. Poboj Slovencev v Strigovi naj bi bil posledica 
njihovega zavzemanja za priključitev Strigove Sloveniji. 
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Na področju Slovenj Gradca so bile evidentirane 3 velike lokacije, tožilstvo pa tudi samo opravlja 
razgovore z osebami, ki naj bi dale podatke o pomembnih okoliščinah. Grobišča so v Mislinjski 
dolini, Leše - Prevalje in Žančani. V Žančanih naj bi bilo ubitih od 300 do 1000 ujetih četnikov 
in ustašev. V Mislinjski dolini je ugotovljeno preko 20 posameznih lokacij grobišč. 

Na območju Novega mesta tožilstvo vodi predkazenski postopek o pobojih, ki so bili izvršeni na 
območju Sentruperta, kamnoloma Cerov Log, gozda Jelenci pri Šmarjeti, v Trebnjem, Kočevskem 
Rogu in v Vrhpolju. Znana je identiteta nekaterih žrtev. Opravljena je bila ekshumacija posmrtnih 
ostankov Alojza Grozdeta in ugotovljeno, daje umrl med vojno zaradi strelne rane v glavo. Po 
odredbi ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Franca Rodeta je Alojz Grozde v postopku 
kanomzacije v božjega služabnika V Cetovem Logu je ugotovljeno, da ne gre za grobišče iz časa 
po 2. svetovni vojni, temveč za arheološko najdišče iz 5. ali 6. stoletja. Na pokopališču v Prečni 
je odkrit grob štirih znanih oseb, ki naj bi bile ubite na Hmeljniku junija 1942. 

Na področju Ljubljane naj bi bilo okoli 70 grobišč. Tožilstvo in policija sta se usmerila v raziskavo 
poboja v breznu Konfin, kjer naj bi bili žrtve poboja ranjenci iz vojaških bolnic, vzporedno pa teče 
preiskava poboja žrtev iz Ušive jame v Kočevskem Rogu, kjer naj bi bili pobiti slovenski 
domobranci. 

Na področju Krškega policija in tožilstvo zbira dokaze zlasti v zvezi s poboji na Mostecu pri 
Dobovi, Brežiškem gradu, Urbini ter na Mrtvicah. Podatki, zbrani z razgovori s pričami, 
direktoijem Posavskega muzeja, vpogledom v skromne arhivske podatke, ne dajejo dovolj osnove 
za kazenski pregon. 

Na območju Kopra je bilo poleg prikritih grobišč, ki so na seznamu Uprave RS za kulturno 
okoliščino Ministrstva za kulturo, ugotovljeno, da se posmrtni ostanki okrog 60 oseb nahajajo 
tudi v sedmih kraških jamah. 

Na območju Nove Gorice so že bila doslej evidentirana grobišča na petih lokacijah. Razpolagamo 
s pričevanjem domačinke, ki pove, da je v maju 1945 slišala, da so v Idrijskem Logu v 
Andrejčkovo brezno zmetali več pobitih oseb, za katere pa ni znano, kdo so bili. 

Kljub intenzivnemu delu pri odkrivanju povojnih izvensodnih pobojev dosedanja prizadevanja niso 
dala dovolj tehtnih dokazov, ki bi omogočali oceno o utemeljenosti suma, daje konkretna oseba 
storila kaznivo dejanje. V posameznih primerih se krog možnih storilcev oži, vendar dovolj 
zanesljivih dokazov za njihovo odgovornost doslej ni bilo mogoče zbrati. 

Ad 2 

Zavedajoč se pomembnosti naloge po eni strani, in ne dovolj poglobljenega vedenja tožilcev o 
okoliščinah časa, v katerem so se poboji dogajali, je Državno tožilstvo Republike Slovenije 
organiziralo dvodnevni izobraževalni seminar za vse državne tožilce. Na tem seminarju so bili 
predstavljeni posamezni primeri, ki so bili iztočnica za predavanja strokovnjakov o zgodovinskih, 
vojaških in nekaterih pravnih vidikih tega obdobja. 

Ad 3 . 
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Poleg težav, kijih zaradi poteka časa povzroča dokazovanje, se tožilstvo srečuje tudi s problemi 
pravne narave pri opredeljevanju posameznih ravnanj kot nezastarljivih kaznivih dqanj. 
Prizadevanja tožilcev gredo v smer razčiščevanja vprašanja, kateri predpis uporabiti glede na to, 
da se je zakonodaja v tem času menjavala ter z vprašanjem retroaktivne veljavnosti. Poleg teh 
temeljnih vprašanj dosedanja sodna praksa ni odgovorila na nekatera vprašanja, ki zadevajo status 
vojnih ujetnikov, niti kdaj je potrebno s kazensko pravnega vidika šteti, da se je vojna končala. 
Od odgovora na ta in druga pravna vprašanja bo v marsičem odvisna usoda kazenskega postopka 
proti tistim, ki so ukazali ali izvršili dejanja, ki se preiskujejo. 

2.3. SPOLNI NAPAD NA OSEBO, MLAJŠO OD PETNAJST LET 

Po statističnih podatkih so državna tožilstva v letu 2001 prejela ovadbe zoper 132 oseb zaradi 
suma, da so storile kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, po 183. 
členu KZ. Iz prejšnjih let so ostale še nerešene ovadbe, vložene zoper 20 oseb, tako, da so imela 
državna tožilstva v obravnavanju v letu 2001 skupaj 152 oseb. 

Največ osebje obravnavalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in sicer 40, sledijo Celje s 23, 
Koper s 16, Kranj z 12, Maribor in Murska Sobota zli. Druga državna tožilstva so obravnavala 
manjše Število oseb. 

Ker vsa prijavljena dejanja niso imela vseh znakov kaznivega dejanja, so morala okrožna državna 
tožilstva ovadbe zoper 18 oseb zavreči. Neposredne obtožne predloge so tožilci vložili zoper 15 
oseb. Preiskava je bila zahtevana za 88 oseb in ker so imeli preiskovalni sodniki v postopku še 100 
oseb, zoper katere je bila preiskava zahtevana že v prejšnjih letih, je bilo v preiskavi na sodišču 
188 oseb. Konec leta 2001 so pri sodišču ostale nerešene preiskave za 102 osebi. 

Po opravljeni preiskavi so bile obtožnice vložene zoper 59 oseb. Tako je bilo, ob vloženih 15 
neposrednih obtožbah, v letu 2001 obtoženih 74 oseb za kaznivo dejanje po 183. členu KZ. Od 
kazenskega pregona so tožilci med preiskavo odstopili za 12 oseb. 

Sodišča so izrekla, na podlagi vloženih obtožnic, 42 obtoženim osebam obsodilne sodbe, 6 oseb 
je bilo oproščenih obtožbe in za 11 oseb je bila obtožba zavrnjena. Med obsojenimi osebami je bila 
26 osebam izrečena zaporna kazen, od tega 15 pogojna. O 131 osebah, zoper katere je bila 
vložena obtožba, sodišče še ni odločilo in še čakajo na obravnavo. 

Zoper sodbe so tožilci vložili 21 pritožb, od tega samo zaradi kazni v 15 zadevah. 

Storilci kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, so pretežno moški, ki 
spolno občujejo ali storijo kakšno drugo spolno dejanje oziroma prizadenejo spolno nedotakljivost 
deklice. Deklice so bile žrtve očetov, starih očetov, stricev, očimov, sosedov, znancev in 
prijateljev mater. Nekaj oškodovancev je tudi dečkov. 

Problematiko pri odkrivanju in sojenju za ta kazniva dejanja vidijo okrožni državni tožilci v 
težavnem dokazovanju. Skoraj vsa dqanja so stoijena v družini in brez prič. Če je kaznivo dejanje 
odkrito, oškodovanci pogosto niso pripravljeni sodelovati in pričati. Zato prihaja tudi do 
oprostilnih in zavrnilnih sodb. Dejanje se navadno zgodi pred štirimi očmi; na eni strani je močan 
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storilec, na drugi pa šibka, mlada, neuka žrtev. To neravnovesje sil je tisto, s katerim imajo 
opraviti državni tožilci in povzroča največ težav. 

Prava teža teh dejanj se vidi tudi v tem, da so bile za spolne zlorabe otrok, ki so jih obravnavala 
sodišča v letu 2001, izrečene strožje kazni, kakor v prejšnjih letih. Nekaj kazni je bilo izrečenih 
v trajanju med 10 in 15 leti zapora. 

2.4. ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO 

RAVNANJE 

V letu 2001 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 184 oseb zaradi suma, da so storile 
kaznivo dejanje zanemaijanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 201. členu KZ. Iz prejšnjih 
let so bile v leto 2001 preneŠene še nerešene ovadbe iz prejšnjih let zoper 159 oseb, tako, da so 
tožilstva v letu 2001 imela v obravnavanju ovadbe glede 343 oseb. V primeijavi z letom 2000, ko 
so okrožna državna tožilstva obravnavala prijave zoper 261 oseb, se je obseg dela povečal za 82 
oseb ali za 31 %. 

Po pregledu ovadb so tožilci ugotovili, da glede 79 prijavljenih oseb ni podlage za začetek 
kazenskega postopka in so ovadbe zavrgli. Razlogi za to so bili, da dejanje ni imelo znakov 
kaznivega dejanja ali ni bilo dokazov. Dopolnitve ovadb z zbiranjem obvestil in podatkov je bilo 
potrebno zahtevati od policije ali drugih organov, zlasti centrov za socialno delo in zdravstvenih 
organizacij za 68 oseb. Šele po teh dopolnitvah je bila ovadba zavržena ali zahtevana uvedba 
kazenskega postopka pri sodišču, bodisi s predlogom za posamezna preiskovalna dejanja, zahtevo 
za preiskavo ali vložitvijo obtožnega predloga. 

Po poročilih okrožnih državnih tožilstev povzemamo, da so tožilci v letu 2001 posamezna 
preiskovalna dejanja predlagali glede 69 oseb in obtožni predlog vložili proti 115 osebam. Po 
opravljeni preiskavi je bila vložena obtožba še zoper 14 oseb. To pomeni, daje bilo v letu 2001 
za kaznivo dejanje zanemaijanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 201. členu KZ obtoženih 
129 oseb, kar je v primeijavi z letom 2000, ko je bila obtožba vložena zoper 68 oseb, kar 61 oseb 
več ali 89 %. 
Večje število ovadb, ki jih je prejelo tožilstvo in večje število vloženih obtožb kaže na to, da so 
organi odkrivanja posvetili večjo pozornost tudi tovrstnim kaznivim dejanjem, katerih žrtve so 
otroci in mladoletniki in ki so upravičeno deležna ogorčenja javnosti. 

Čeprav državni tožilci kazniva dejanja, katerih žrtve so mladoletniki, obravnavajo prednostno, so 
konec leta 2001 ostale ovadbe nerešene glede 127 oseb in sicer pri tožilstvih glede 41, pri policiji 
6 in pri drugih organih glede 80 oseb. Ta zaostanek je nekoliko manjši, kakor je bil konec leta 
2000, ko je čakalo 148 ovadenih oseb na odločitev tožilca. 

V letu 2001 so okrožni državni tožilci meritorno odločili z zavrnitvijo ovadbe ali vložitvijo 
obtožbe glede 208 oseb, kar je za 101 osebo več kot v letu 2000, ko je bilo meritorno odločeno 
o 107 osebah. 

Sodišča so v letu 2001 sodbo izrekla o 50 obdolžencih, od tega je bilo 35 obsojenih, 4 so bili 
oproščeni in zoper 11 je bila obtožba zavrnjena. Kar 167 oseb, zoper katere je bila vložena 
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obtožba v letu 2001 ali že prejšnja leta, Še čaka na obravnavo. Zoper sodbe so državni tožilci 
vložili 14 pritožb, od tega zaradi neustrezne sankcije glede 7 oseb. 

Kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja iz 201. člena KZ, ki se 
prijavljajo državnim tožilstvom, po prepričanju nekaterih tožilcev niso odsev realnega stanja 
števila resnično storjenih kaznivih dejanj, ki je veijetno večje. Ta kazniva dejanja, kakor je 
poročalo Višje državno tožilstvo v Kopni, so storjena običajno v družinah, kjer vladata alkohol 
in brezposelnost. Pogojuje jih izredno nizki sociokultumi in izobrazbeni nivo storilcev. Tožilci 
naletijo tudi na primere, ko storilci tovrstnih kaznivih dejanj izvirajo iz okolij, kjer takšna ravnanja 
niso obsojanja vredna, temveč so del običajev. 

2.5. ROPI IN ROPARSKE TATVINE 

Okrožnim državnim tožilstvom v Sloveniji je bilo v letu 2001 prijavljeno 208 znanih storilcev 
kaznivih dejanj ropov in roparskih tatvin po Členu 214 KZ, kar je 42 ali 17 % manj kot v letu 
2000, ko so okrožna državna tožilstva v RS obravnavala 250 oseb za ta dejanja. Po posameznih 
tožilstvih je bilo število ovadenih naslednje: 
Celje 16 
Koper 20 
Kranj 7 
Krško 5 
Ljubljana 97 
Maribor 19 
Murska Sobota 12 
Nova Gorica 9 
Novo mesto 17 
Ptuj 3 
Slovenj Gradec 3 
Skupina d. t. 0 

skupaj 208 

Poleg ovadb, prejetih v letu 2001, so okrožni državni tožilci obravnavali še 39 oseb, zoper katere 
so bile ovadbe podane pred letom 2001. Zavrgli so ovadbe zper 20 oseb, zoper 34 oseb pa so 
tožilci po končani preiskavi odstopili od pregona. Vložili so 15S obtožb, zoper 178 oseb pa 
zahtevali preiskavo. Sodišča so izrekla sodbe zoper 108 oseb in sicer je bilo 54 storilcev obsojeno 
na zaporno kazen, 18 na pogojno, 8 obdolženih je sodišče oprostilo, zoper 28 pa je bila zaradi 
umika obtožbe izdana zavrnilna sodba. Tožilci so vložili 34 pritožb, od tega v 20 primerih zato, 
ker niso bili zadovoljni z izrečeno kazensko sankcijo. Pripor je bil v letu 2001 odrejen zoper 37 
oseb, obdolženih kaznivih dejanj ropa ali roparske tatvine. 

Večje število ropov je ostalo neraziskanih, med njimi tudi več ropov na škodo bank in menjalnic. 
Sicer pa prevladujejo ulični ropi, med storilci pa prevladujejo mlajši moški z nizko izobrazbo, 
pogosto odvisniki od mamil. Značilen je primer iz Nove Gorice, ko je heroinska odvisnica 
zagrozila oškodovancu z uporabo injekcijske igle. 
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2.6. IZSILJEVANJA 

Okrožna državna tožilstva v Sloveniji so v letu 2001 prejela ovadbe zoper 275 storilcev kaznivih 
dganj izsiljevanja po 218. členu KZ. V primerjavi z letom prej, ko je bilo takšnih ovadb zoper 263 
oseb, ugotavljamoda je porast neznaten. 

Število ovadenih oseb po posameznih okrožnih državnih tožilstvih je naslednje: 

Celje 51 
Koper 24 
Kranj 19 
Krško 5 
Ljubljana 104 
Maribor 36 
Murska Sobota 6 
Nova Gorica 8 
Novo mesto 10 
Ptuj 8 
Slovenj Gradec 4 
Skupina d. t. 0 

skupaj 275 

Slovenski tožilci so poleg v letu 2001 prijavljenih 275 storilcev kaznivih dejanj izsiljevanja 
obravnavali še 67 ovadenih v prejšnjem obdobju. Tožilci so zavrgli ovadbe zoper 59 oseb, zoper 
67 oseb pa so po končani preiskavi odstopili od pregona. Preiskavo smo zahtevali zoper 194 oseb, 
obtožili pa smo jih 188. V istem času so sodišča obsodila 39 oseb, od tega na zaporno kazen 11, 
28 pa so izrekli pogojne obsodbe. Skupno 17 obtoženih so sodišča oprostila, zoper 21 pa so 
pretežno zaradi umika obtožbe izrekla oprostilno sodbo. 

Vloženo je bilo 25 pritožb, od tega 19 samo zaradi prenizke kazni. Pripor je bil zaradi kaznivega 
dejanja izsiljevanja v letu 2001 odrejen zoper 24 oseb. 

Tožilstva ugotavljajo, da je storilcev pri posameznih dejanjih več in da narašča poulično 
ustrahovanje in izsiljevanje storilcev, ki so komaj polnoletni in ki skupaj z mladoletniki izsiljujejo 
vrstnike, da jim izročajo manjše zneske gotovine ali mobilne telefone. Omeniti velja primer iz 
mariborskega področja, kjer je obdolženi izsiljeval dijake srednje šole tako, da jih je vrgel ob 
steno, se s svojo glavo zaletaval v glave oškodovancev in jih prisilil, da so na bančnem avtomatu 
dvigali denar. Dragi storilec iz istega področja je v sostorilstvu s še dvema neidentificiranima 
osebama z grožnjami od sošolca izsilil 42.000 Ats, ki jih je oškodovanec vzel doma svojemu 
očetu. 

2.7. KAZNIVA DEJANJA V ZVEZI Z LASTNINJENJEM PODJETIJ 

Med odkritimi kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo so v prvi polovici preteklega desetletja tako 
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po številu kot po teži prevladovala tista, ki so bila v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij. 
Zadnja leta se umikajo v ozadje, saj je faza odkrivanja teh dejanj že za nami, ostaja delno le še faza 
preiskovanja in zlasti sojenja. Z Zakonom o zaključku lastninjenja in privatizacij pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe je bilo s 1. 5. 1988 lastninjenje končano in s tem seje izteklo 
desedetje, kije nekaterim v takratnih družbenih podjetjih omogočalo, da so izkoristili neponovljivo 
obdobje preobrazile lastništva za lastno okoriščanje. Tega je bilo največ v letih 1990 do 1993, ko 
prejšnjega neformalnega lastnika podjetij (politična oblast) ni bilo več, novi lastniki pa še niso 
prevzeli lastništva. Poleg tega je bila tedaj pretežno v uporabi zakonodaja, sprejeta v povsem 
drugih časih in v drugi državi. Zakon o gospodarskih družbah, ki je omogočil nastanek normalnih 
gospodarskih pravnih subjektov, je bil uveljavljen 10. 7. 1993. 

Seveda so bila kazniva dejanja, stoijena v tem obdobju, praviloma odkrita v naslednjih letih, ko 
so se tudi začele revizije po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Prav ugotovitve 
revizijskih pregledov (revidiranih preko 1.100 podjetij) in zakonski pogoj, daje dovoljeno 
lastninsko preoblikovanje šele, ko so odpravljene ugotovljene nezakonitosti, so dosegli, daje bila 
škoda na družbenem premoženju že takrat v večjem delu povrnjena. V teku mnogih kasneje 
vodenih kazenskih postopkih je zato očitana pridobitev protipravne premoženjske koristi dejansko 
že bila povrnjena in škodljivih posledic ni bilo več. Kazenski postopek se seveda vodi naprej, saj 
je vrnitev pridobljene premoženjske koristi praviloma kvečjemu olajševalna okoliščina pri izbiri 
kazenske sankcije in odmeri kazni. 

Številne "inovacije", ki so se jih posamezniki ali cela vodilna ekipa v podjetju domislili pri 
lastninskem preoblikovanju, je bilo večkrat težko ali sploh nemogoče kvalificirati kot kaznivo 
dejanje, saj klasične inkriminacije kaznivih dejanj zoper gospodarstvo niso bile zamišljene za 
takšne prelomne procese. Zaradi tega je marsikaj ostalo v sferi nemoralnega, ne da bi bilo tudi 
kaznivo. Pojavne oblike kaznivih dejanj so bile zelo pisane, prevladujejo zlorabe položaja, storjene 
z ustanovitvijo obvodnih podjetij, pogosti so bili neupravičeni odpisi teijatev družbenega podjetja 
zasebnemu podjetju, posojanje denarja po nizki obrestni meri, zaračunavanje nizkih najemnin za 
poslovne prostore in sredstva; vse v škodo družbenega in v korist zasebnega podjetja. Včasih je 
bil pohlep storilcev že prav neveijeten: ko so na primer prodali velika družbena skladišča 
zasebnemu podjetju, ki jih je s pogodbo, sklenjeno istega dne, dalo v najem družbenemu podjetju 
prodajalcu tako, da bi z nekajletno najemnino "plačal" kupnino in podobno. Kazniva dejanja so 
bila večkrat izvršena tako, da so vodilni delavci izdelali lažne poslovne listine, s katerimi so skušali 
zamegliti resnično stanje stvari. Tu je Šlo zlasti za številne primere poslovnih razmerij med 
družbenim podjetjem in kasneje ustanovljenim obvodnim podjetjem v mešani ali povsem zasebni 
lasti vodilnih delavcev družbenega podjetja ali njihovih prijateljev. Pri ustanavljanju podjetij v 
mešani lastnini je bila pogosto nepravilno določena udeležba na dobičku, ki ni bila v sorazmerju 
z vloženimi sredstvi - dosledno v škodo družbenega premoženja. Pomembno pa je, da so kasneje 
opravljene revizije in intervencije družbenega pravobranilca veliko večino oškodovanj družbenega 
premoženja odpravile ter gre v kazenskih postopkih pogosto le še za ugotavljanje odgovornosti 
za stoijena kazniva dejanja. 

Velika večina tovrstnih postopkov predstavlja zapletene primere gospodarskega kriminala, pri 
katerih je raziskovanje in zbiranje dokazov trajalo več let. Vse skupaj je dodatno oteženo zaradi 
dgstva, da družbenega premoženja po letu 1998 ni več; vodilni v sedanjih gospodarskih družbah, 
naslednicah prejšnjih družbenih podjetij (praviloma drugi ljudje) pa ne kažejo interesa za zbiranje 
dokazov za kazenski pregon svojih predhodnikov, ker so, razumljivo, usmerjeni v bodočnost. 
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Tako imajo državni tožilci v teh postopkih dodatno oteženo delo, saj ni več niti družbene lastnine 
niti tedanjih podjetij niti takratnih predpisov, pa tudi ljudje v podjetjih so drugi, le-te pa zaradi 
vsakodnevnih problemov poslovanja ne zanima "zgodovina". 

Kakorkoli, novih ovadb skorodane pričakujemo več. Sedanji in že končani postopki kažejo na dan 
31. 12. 2001 statistično naslednjo podobo: 

1. prejeto ovadb v času 1990 do 31. 12. 2001 skupaj 501 
2. ovadbe, vrnjene ovaditeljem v dopolnitev 3 
3. zavržene ovadbe 140 
4. ovadbe v reševanju pri državnih tožilcih 3 
5. zahtevane preiskave na sodiščih 71 
6. odstop od pregona 89 
7. nerešeno pri državnih tožilcih po preiskavi 3 
8. vložene obtožbe 109 
9. pravnomočne obscdilne sodbe 58 
10. pravnomočne oprostilne sodbe 42 
11. vložene pritožbe državnega tožilca 46 

Ti podatki se nanašajo na kazniva dejanja, ki so bolj ali manj povezana z lastninskim 
preoblikovanjem, ali pa so bila vsaj storjena v času, ko se je podjetje lastninsko preoblikovalo. 
Vsaka enota pomeni posamezno podjetje, ne glede na to, zoper koliko storilcev se vodi kazenski 
postopek in koliko ovadb je bilo podanih. Kazenski postopek se namreč vodi zoper vse 
obdolžence zaradi kriminala pri lastninjenju v istem podjetju. Včasih so celo različni organi 
odkrivanja (policija, Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij) v časovnem 
zaporedju več let podali ovadbe zoper osumljence v istem podjetju, pač skladno z dinamiko 
odkrivanja nezakonitih dejanj v njem. - 

V večini postopkov je bilo med drugim treba pritegniti tudi izvedenca finančne stroke, da oceni, 
kolikšna je bila v zadevnem času normalna tržna obrestna mera za posojila, ki so jih dala družbena 
podjetja, ali najemnine za prostore in delovne naprave, ki so jih družbena podjetja dala v najem 
zasebnim, ali kolikšna je bila vrednost prodanega premoženja itd. Dokazovanje je večkrat dodatno 
oteženo tudi zaradi tega, ker so osumljenci pred ali med revizijo uničili listine, ki bi bile zanje 
obremenilne. 

Zaradi vseh navedenih in še drugih razlogov je delež oprostilnih sodb v teh primerih nesorazmerno 
velik, saj sicer ne presega 10 % vseh sodb. Državni tožilci so zoper oprostilne sodbe praviloma 
vlagali pritožbe, vendar z ne posebno velikim uspehom, saj je v kazenskih postopkih tudi čas, ki 
praviloma deluje v korist obdolženca, prispeval svoje. Z obsodilnimi sodbami so bile v večjem delu 
izrečene pogojne obsodbe, nekaj je bilo denarnih kazni, medtem ko na kazen zapora ni bil obsojen 
nihče. Tudi tu so državni tožilci s pritožbami skušali doseči strožje kazni, vendar s spremenljivim 
uspehom. 

Z oceno premoženjske koristi, dosežene s kaznivimi dejanji, ki se obsojenim storilcem vzame, je 
treba počakati na konec sodnih postopkov. Šele takrat bo mogoče ugotoviti, kolikšna je bila 
uradno ugotovljena protipravno pridobljena premoženjska korist v procesu lastninskega 
preoblikovanja podjetij. 
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2.8. KAZNIVA DEJANJA PO ZAKONU O ODGOVORNOSTI PRAVNIH 

OSEB 

Leto 2001 je bilo drugo celo leto, odkar je začel veljati zakon o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja. V tem letu so vsa okrožna državna tožilstva prejela skupno ovadbe zoper 140 
pravnih oseb. V primerjavi z letom 2000, ko je bilo ovadenih 36 pravnih oseb, je to velik porast, 
ki pa ga je mogoče pripisati dejstvu, da v prvem letu veljavnosti zakona teh ovadb še ni bilo 
veliko, ker je kazenski postopek zoper pravno osebo mogoče uvesti le za dejanja storjena po 
uveljavitvi zakona, to je po 23.10. 1999. Največje število ovadb so prejela tožilstva v Ljubljani 
(zoper 29 pravnih oseb), Mariboru (zoper 29 pravnih oseb) in v Kranju (zoper 21 pravnih oseb). 
Zoper 29 pravnih oseb so bile v preteklem letu vložene zahteve za preiskavo, zoper 6 pravnih 
oseb so okrožni državni tožilci vložili obtožne akte, izdani pa sta bili dve obsodilni sodbi, ki pa 
še nista pravnomočni. 

Na podlagi določila 25. člena zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja odgovarjajo 
pravne osebe le za določena kazniva dejanja iz kazenskega zakonika. Zato je zanimiv tudi 
podatek, katera kataloško našteta kazniva dejanja so bila v preteklem letu najbolj pogosta pri 
pravnih osebah. Največkrat so pravne osebe v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja 
poslovne goljufije po 234. a členu KZ, sledi pa kaznivo dejanje goljufije po 217. členu KZ in 
kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. Členu KZ. 

2.9. KORUPCIJSKA KAZNIVA DEJANJA 

V letu 2001 so državna tožilstva v Republiki Sloveniji prejela kazenske ovadbe zoper 82 oseb 
zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, to je za 30 več kot v letu 2000. Vložila so obtožne akte zoper 
27 oseb, kar je za 9 več kot leto poprej. 

Število obravnavanih oseb in Število vloženih obtožnih aktov prikazuje naslednja tabela: 

TOŽILSTVO OVADBE OBTOŽNI AKTI 

ODT Celje 6 3 

ODT Koper 1 1 

ODT Kranj 6 3 

ODT Krško 3 1 

ODT Ljubljana 24 11 

ODT Maribor 30 6 

ODT Murska Sobota 6 1 
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ODT Nova Gorica / / 

ODT Novo mesto 2 / 

ODT Ptuj 1 / 

ODT Slovenj Gradec 3 / 

Skupina 3 1 

SKUPAJ 85 27 

Prikaz značilnosti obravnavanih primerov in obsega opravljenega dela po področjih, ki so v 
pristojnosti višjih državnih tožilstev, nam pokaže, da so najmanj tovrstnih kaznivih dejanj v letu 
2001 obravnavali na območju Višjega državnega tožilstva v Kopru, kamor spadata Okrožno 
državno tožilstvo v Kopru in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Okrožno državno 
tožilstvo v Novi Gorici ni prejelo nobene kazenske ovadbe in tudi ni nikogar obtožilo za 
korupcijska kazniva dejanja v preteklem letu. V Kopru pa so obravnavali le en primer in eno 
osebo obtožili. Šlo je za primer, ko je voznik, kije vozil pijan, ponujal policistu denar, da ne bi 
z njim opravil preizkusa alkoholiziranosti. 

Na območju Višjega državnega tožilstva v Ljubljani, kamor spadajo Okrožna državna tožilstva 
v Ljubljani, Krškem, Kranju in Novem mestu, so obravnavali za 12 oseb več ovadb kot v letu 
2000. Razen nekaterih težjih korupcijskih kaznivih dejanj prevladujejo dejanja male korupcije. 
Storilci so pretežno osebe, ki so odkrite pri nedovoljeni dejavnosti ali storitvi prometnega 
prekrška ter zato, da ne bi opravili uradnega dejanja, poskusijo podkupiti uradne osebe, policiste 
ali carinike. Tožilstva so obravnavala še nekatera kazniva dejanja na drugih področjih, na področju 
izobraževanja in tudi pri izdajanju bivalnih viz tujcem. Med obravnavanimi korupcijskimi delikti 
pa je bila najbolj odmevna zadeva, v kateri je v preteklem letu Okrožno državno tožilstvo v 
Ljubljani vložilo obtožbo, na osnovi katere je sodišče že izreklo sodbo, ki sicer ni pravnomočna, 
zoper obdolženega dr. Borisa Šuštarja in Stanislava Drolca zaradi kaznivega dejanja jemanja 
podkupnine po 2. odstavku 267. člena KZ in pomoči h temu kaznivemu dejanju. Zadeva je v fazi 
pritožbe na višjem sodišču, ki doslej še ni obravnavalo pritožbe. 

Na območju Višjega državnega tožilstva v Mariboru se je sicer število obravnavanih zadev 
povečalo za 17 oseb, vendar pa so značilnosti obravnavanih zadev pretežno enake kot v preteklem 
obdobju, saj enako kot drugod prevladujejo kazniva dejanja male korupcije. Med državnimi 
tožilstvi na tem območju, Okrožnim državnim tožilstvom v Slovenj Gradcu, na Ptuju, Murski 
Soboti in Mariboru, so največ zadev obravnavali na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru. 
To tožilstvo je obravnavalo primer, pri katerem je že v začetni fazi bil odrejen pripor zoper dve 
osebi, nato pa so zoper 6 oseb vložili obtožnico, ko so člani izpitne komisije za vozniške izpite 
sprejemali podkupnino zato, da so posamezni kandidati opravili teoretični ali praktični del 
vozniškega izpita, kljub stoijenim napakam. Obravnavali so tudi dajanje in sprejemanje 
podkupnine, ki je bilo usmerjeno v soglasje za gradnjo prizidka, preverjanje osebnih in drugih 
podatkov iz zbirke osebnih podatkov pri policiji, uradna dejanja v zvezi z ugotavljanjem 
pravočasnosti obračunavanja davka na dodano vrednost in izbiro naročnika pri oddaji gradbenih 
del ter izdajo lokacijskega dovoljenja. 
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Na območju celjskega vitega državnega tožilstva oziroma Okrožnega državnega tožilstva v Celju 
je bilo v letu 2001 obravnavanih več oseb in sicer za 4, zaradi tovrstnih kaznivih dejanj kot v 
preteklem obdobju poročanja. V vseh obravnavanih primerih je šlo za kazniva dejanja male 
korupcije. 

V letu 2001 je tudi Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve obravnavala 3 osebe zaradi 
tovrstnih kaznivih dejanj, medtem ko v letu poprej tovrstnih kaznivih dejanj niso obravnavali. Ob 
uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov za druga kazniva dejanja so bila odkrita tudi nekatera 
kazniva dejanja korupcije. Ko je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve obravnavala dve 
kriminalni združbi in sicer eno na področju Maribora in drugo na področju Krškega, ki sta se 
ukvarjali s tatvinami avtomobilov, so bila pri tem odkrita tudi kazniva dejanja korupcije. V 
mariborskem primeru je bila nato vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine, 
ker je podan sum, da je bila dana podkupnina zdravniku, da bi uredil zdravniško potrdilo, na 
podlagi katerega enemu od osumljencev ne bi bilo potrebno oditi na služenje vojaškega roka. V 
zvezi z obravnavanjem skupine, ki se je ukvarjala s kaznivim dejanjem prepovedanega prehoda 
čez državno mejo, pa je bilo odkrito kaznivo dejanje jemanja podkupnine, ki naj bi ga storil 
državni tožilec. Prav pri obravnavanju te zadeve pa je postopek še vedno v fazi preiskave zaradi 
procesnih ovir. Pri obravnavanju tčga primera so se pokazale pomanjkljivosti naše procesne 
zakonodaje, ki omogoča obdolžencem in obrambi zavlačevanje kazenskega postopka, predvsem 
z institutom izločanja sodnikov ali tožilca. 

2.10. PRANJE DENARJA 

V letu 2001 so vsa okrožna državna tožilstva, vključno s Skupino državnih tožilcev za posebne 
zadeve pri DT RS prejela nove kazenske ovadbe zoper 23 oseb. Tako je skupina v tem letu 
prejela 3 kazenske ovadbe zoper skupno 6 oseb. Okrožna državna tožilstva v Ljubljani, Murski 
Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Krškem, Ljubljani in v Celju niso v tem letu prejeli nobene 
ovadbe zaradi kaznivega dejanja pranja denarja. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru pa je 
prejelo kazenske ovadbe zoper 5 oseb in glede vseh ovadbe tudi že zavrglo. V Kranju so 
obravnavali en primer pranja denarja zoper 5 oseb in tudi zoper vseh pet vložili obtožni predlog 
zaradi tega dejanja. V Slovenj Gradcu so obravnavali en primer zoper 4 osumljence, ki so ga 
prejeli kot pristojno tožilstvo od Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve in so to kazensko 
ovadbo tudi že zavrgli. Na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju so v preteklem letu prejeli eno 
kazensko ovadbo zoper eno osebo, v Kopru pa zoper dve osebi. 

V lanskem letu sta bila na podlagi obtožnice Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri DT 
RS dva italijanska državljana tudi obsojena zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, izrečena pa 
jima je bila pogojna obsodba ter stranska kazen izgona tujca iz države, naloženo pa jima je bilo 
tudi vrnitev premoženjske koristi. Sodba še ni pravnomočna. 

Pri obravnavanju posameznih primerov so se pojavili določeni problemi, ki so jih zaznala višja 
državna tožilstva. Tako je Višje državno tožilstvo v Ljubljani podprlo pritožbo državne tožilke, 
kateri sodišče ni dopustilo obtožbe za kaznivo dejanje pranja denarja, pri katerem je denar izviral 
iz kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 1. odstavku 196. člena KZ 
z obrazložitvijo, da mora denar izvirati iz organizirane trgovine z mamili, za katero pa se po naši 
zakonodaji štejejo dejanja po 2. odstavku 196. člena KZ, medtem ko dejanja po 1. odstavku tega 
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člena ne sodijo v organizirano trgovino z mamili. Državna tožilka je namreč zastopala stališče, da 
pri predhodnem kaznivem dejanju ni potrebno, da gre za organizirano trgovino z mamili, pač pa 
da zadošča, da predhodno dejanje predstavlja katerokoli kaznivo dejanje. Višje sodišče pritožbi 
državne tožilke ni ugodilo. Iz odločitve sodišča prve stopnje je tako razvidno, da sodišče pri 
kaznivih dejanjih pranja denaija stoijenih pred spremembo KZ (23 .4.1999) za predhodno dejanje 
s podro^a trgovine z mamili zahteva organizirano trgovino z mamili. Iz odločitve sodišča druge 
stopile pa izhaja, daje pritožbo državne tožilke zavrnilo, ker ne zadošča zgolj utemeljen sum, da 
je bilo predhodno dejanje storjeno. Odločba sodišča druge stopnje pa se je opredelila tudi do 
trditve državne tožilke, da predhodno dejanje pri pranju denaija predstavlja tudi trgovina z mamili, 
ki ni organizirana in povedala, da tudi takšno dejanje lahko predstavlja predhodno kaznivo dejanje 
za pranje denaija. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru pa je opozorilo na dve različni koncepciji glede predhodnega 
dejanja. Po prvi, ki jo zastopa tudi državni tožilec, zadošča, da se tisti, ki pere denar, zaveda, da 
denar izvira iz kriminala, po drugi pa bi moral storilec kaznivega dejanja pranja denaija natančno 
vedeti, iz kakšnega kaznivega dejanja izvira umazan denar. 

2.11. NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET IN OMOGOČANJE 

UŽIVANJA MAMIL 

Vsem okrožnim državnim tožilstvom v Republiki Sloveniji je bilo v letu 2001 prijavljenih 907 oseb 
zaradi suma, da so storile kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. 
členu KZ ali omogočanja uživanja mamil po 197. členu KZ. Skupaj z nerešenimi ovadbami iz 
prejšnjih let, zoper 186 oseb, so državni tožilci v letu 2001 obravnavali prijave zoper 1.093 oseb, 
kar je povsem enako kakor v letu 2000. 

Po proučitvi ovadb so tožilci morali ovadbe glede 134 oseb zavreči, ker prijavljena dejanja niso 
imela znakov kaznivih dejanj ali pa ni bilo dokazov, da je osumljena oseba res pravi storilec 
kaznivega dejanja, ali niso bili izpolnjeni drugi pogoji za kazenski pregon. Zaradi majhnega 
pomena dejanja je bila ovadba zavržena, po 14. Členu KZ, zoper 25 oseb. 

Neposredno, na podlagi ovadbe in v predkazenskem postopku zbranih obvestil in dokazov, je bila 
obtožba vložena v letu 2001 zoper 46 oseb. Preiskavo so pri preiskovalnih sodnikih državni tožilci 
zahtevali za 706 oseb, kar je nekoliko več kakor v letu 2000, ko je bila preiskava zahtevana zoper 
662 oseb. Po končani preiskavi je bila obtožba vložena zoper 495 oseb. Skupaj z neposredno 
vloženimi 46 obtožbami je bilo v letu 2001 za tovrstna kazniva dejanja obtoženih 541 oseb. V 
primeijavi z letom 2000, ko je bilo obtoženih 436 oseb, se je število obtoženih v letu 2001 za 
kazniva dejanja, katerih predmet so bile prepovedane droge, povečalo kar za 105 obtoženih ali 
kar za 24%. 

Med obtoženimi za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu 
KZ je zoper 34 oseb vložila obtožbo Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve. To pomeni, 
da so bili ti storilci člani organziranih kriminalnih združb. Že v predkazenskem postopku ali v 
preiskavi so bili v večini teh zadev, in sicer v 28 primerih, odrejeni ukrepi po 150., 155. ali 159. 
členu ZKP (prisluškovanje telefonskim pogovorom in njihovo snemanje, navidezni odkup in 
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začasna odložitev odvzema prostosti osumljene osebe) ali ukrepi po 49. členu ZPol, da so se 
lahko zagotovili dokazi za vložitev obtožbe. Pri odrejanju teh ukrepov so tožilci ravnali posebej 
skrbno in so se teh ukrepov posluževali v skladu z zakonom in ko je bilo to nujno potrebno. 

V kazenskih zadevah, ki jih je obravnavala Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve, je bilo 
v združbah za preprodajo mamil od 6 do 14, pa tudi več oseb. Storilci so prodajali ali prevažali 
in prenašali celo po več sto kilogramov heroina v tujino ali prepovedane, droge razpečevali pri nas. 
Predmet kaznivih dejanj so še kokain, ecstasy, marihuana, amfetamin in drugo. Droge so prihajale 
v Slovenijo preko Bosne in Hrvatske ter so bile nato odpremljene v Italijo, Nemčijo in Anglijo. 
Takozvana Balkanska pot se je znova odprla za tranzit drog z vzhoda proti zahodu. 

V letu 2001 so sodišča izrekla sodbe 389 osebam, od tega je bilo 276 oseb obsojenih, 52 
oproščenih in zoper 61 oseb je bila obtožba zavrnjena. V letu 2000 so sodišča s sodbo odločila 
o 372 osebah. 

Zoper sodbe so državni tožilci vložili 75 pritožb, od tega samo zaradi prenizke kazni glede 30 
obsojenih. 

V zadnjih nekaj letih seje število ovadb, obtožb in sodb za kazniva dejanja, povezana z drogami, 
zelo povečalo. Pred desetletjem so tožilci dobivali le okoli 100 ovadb in še to zaradi pridelave ali 
prodaje manjše količine marihuane. Sedaj pa so tudi pri nas v vedno večjem številu odkrite 
organizirane združbe večjega Števila udeležencev pri trgovini z večjimi količinami mamil. Čeprav 
samo s prizadevanji državnih tožilcev za čim učinkovitejši kazenski pregon očjtno ni mogoče 
zatreti trgovine z nedovoljenimi drogami, menimo, da imajo odmevne kazenske zadeve, o katerih 
poročajo mediji, določen splošno preventivni učinek. Bolj pravična in koristna pa bi bila kazen, 
kakor je že zdavnaj ugotovil znameniti Cezare Beccaria, če bi sledila Čimprej po stoijenem 
kaznivem dejanju. Na žalost trajajo kazenski postopki v teh zadevah zelo dolgo. V prevelikem 
številu vloženih prijav je zahtevana preiskava pri preiskovalnih sodnikih, ko bi lahko bila vložena 
obtožba s soglsjem preiskovalnega sodnika brez preiskave. Preiskovalni sodniki so s preiskavami 
preobremenjeni in je bilo konec leta 2001 v preiskavi še 867 oseb, glede katerih preiskava ni bila 
končana. Ta Številka pove, da je nedokončanih preiskav več, kakor jih je bilo v letu 2001 
zahtevanih. Na glavno obravnavo je čakalo 31. 12. 2001 še 790 oseb. 

Ob izvrševanju kazenskega pregona se srečujejo državni tožilci z nekaterimi vprašanji, ki segajo 
na področja pristojnosti drugih organov, zlasti Ministrstva za zdravje in Urada za droge ter še 
nekatere. Še vedno poskušajo nekateri oživeti že zdavnaj opuščeno gojenje konoplje pri nas za 
izdelavo vlaken in za druge industrijske namene in so začeli govoriti celo o "industrijski konoplji" 
kot o posebni sorti konoplje, čeprav obstoja le ena rastlina cannabis sativa L. 

Ustrezne mednarodne konvencije OZN apelirajo na tiste države, kjer se konoplja še goji, da bi 
tako gojenje opustile. Republika Slovenija se je z nasledstvom po Jugoslaviji, zavezala, te 
konvencije spoštovati, vendar pristojni za to ne poskrbijo. 

Nekatere tuje izkušnje za zmanjšanje kaznivih dejanj so pokazale, da se je tam, kjer so začeli 
odvisnikom droge predpisovati zdravniki na recept, Število kaznivih dejanj pa tudi število smrti 
mladih oseb, zaradi prevelikih odmerkov in nečistih mamil, občutno zmanjšalo. Prizadevanja pri 
nas v tej smeri bi bilo podpreti. 
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2.12. KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR IN NARAVNE 

DOBRINE 

Med 15 kaznivimi dejanji s tega področja, od katerih so nekatera že "klasična" in precej pogosta, 
kot so nezakonit lov, nezakonit ribolov in uničevanje gozdov, je lani prišlo v ospredje kaznivo 
dejanje obremenjevanja in uničenja okolja in prostora po 333. členu KZ. 

Zaradi vse številnejših posegov v prostor z nezakonitim izkopom gramoza, proda in mivke, ki 
dobivajo tolikšne razsežnosti, da gre mestoma za trajno poškodovanje ali uničenje okolja, smo v 
sodelovanju z Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Državnim pravobranilstvom ter policijo 
začeli postopke zoper 32 osumljencev teh dejanj. Ker so vsi storilci ravnali s koristoljubnim 
namenom, izkopane mineralne surovine pa so po Zakonu o varstvu okolja last Republike Slovenije 
ne glede na to, čigavo je zemljišče, smo zoper vse začeli predkazenske ali kazenske postopke tudi 
zaradi kaznivega dganja tatvine. Protipravno pridobljene premoženjske koristi dosegajo vrednost 
od nekaj milijonov do preko 300 milijonov SIT, saj so se nekateri poklicno bavili z izkopom. Že 
v predkazenskih postopkih so državni tožilci zoper nekaj osumljencev po 507. členu Zakona o 
kazenskem postopku predlagali začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, 
saj je sicer malo upanja, da bo država dobila kdaj povrnjeno škodo. 

Postopkom v zveri z nezakonitim izkopom mineralnih surovin bomo tudi vnaprej posvečali veliko 
pozornosti, da bi vsaj zavrli nadaljnje šiijenje te dejavnosti, ki je za nekatere izrazito donosna, 
okolju pa povzroča težko popravljivo škodo. Glede na to, da so se postopki v večjem številu 
začeli šele leta 2001, pravnomočnih sodb še ni, bodo pa državni tožilci vztrajali pri strogem 
kaznovanju in odvzemu pridobljene koristi. Glede slednjega sodelujejo tožilci z Državnim 
pravobranilstvom, ki v pravdnih postopkih teija od posameznikov povračilo škode. Kazenski 
postopki zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja in prostora po 333. členu KZ 
pa ne morejo biti hitri, ker je praviloma potrebno sodelovanje izvedenca, da poda mnenje, v čem 
je bila konkretna "nevarnost za delno ali popolno poškodbo okolja ali uničenje prostora", kar je 
eden od znakov tega kaznivega dejanja. 

Sicer pa zgolj kot zanimivost (ker je inkriminacija nova, dejanja pa zelo redka) omenjamo Še 
obtožbo zaradi kaznivega dejanja razvrednotenja okolja z motornim vozilom po 434. členu KZ. 
Organizator avto-cross dirke v Beli krajini, Id je priredil tekmo na travnikih prve kategorije 
kmetijskega zemljišča, s čemer je povzročil degradacijo pedoloških značilnosti tal in naravnega 
okolja na površini 3.690 kvadratnih metrov, je bil lani zaradi tega dejanja tudi že obsojen. 

2.13. PREPOVEDANI PREHODI ČEZ DRŽAVNO MEJO 

Na okrožnih državnih tožilstvih so v lanskem letu obravnavali ovadbe zoper 772 oseb, samo v letu 
2001 pa so prejeli ovadbe zoper 589 oseb, kar je za 21 % manj kot v letu pred tem. Število 
obtoženih osebje 461 in obsojenih 297, kar je kljub manjšemu številu ovadenih približno enako 
oziroma za nekaj več kot leto prej. Zaporne kazni so bile izrečene 164 osebam, 80 pa je bilo 
pogojnih obsodb. Izrečenih je bilo tudi 14 oprostilnih in 49 zavrnilnih sodb. Vsem tujcem je bila 
poleg glavne kazni izrečena tudi stranska kazen izgona tujca iz države, ki pa se glede na pogost 
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pojav povratništva med njimi očitno ne izvršuje. 

Tožilstva ocenjujejo, daje manjše število ovadb možno pripisati tudi učinkovitosti dela policije 
in tožilstva. Prav tako pa tudi strožji zakonodaji in kaznovalni politiki pri pregonu tovrstnih 
kaznivih dejanj, za katero vsa državna tožilstva ugotavljajo, da se je po spremembi zakonodaje 
močno zaostrila. V letu 2001 so državna tožilstva vložila več neposrednih obtožb kot v prejšnjih 
letih, storilcem pa so bile v večini primerov izrečene zapome kazni, pogojne kazni pa so bile 
izrečene zlasti v tistih primerih, ki so izvirali še iz časov pred spremembo zakonodaje v letu 1999. 

Poleg slovenskih državljanov so storilci najpogosteje iz držav, ki so nastale na območju bivše 
Jugoslavije in iz Romunije. V glavnem se v Sloveniji nahajajo kot begunci ali pa prebivajo pri nas 
povsem ilegalno. Okrožno državno tožilstvo iz Ljubljane je opozorilo, da so del ilegalnih 
transportov kot otganizatoiji prevzeli prav tisti prebežniki, ki so na podlagi prošenj za azil ostali 
v Ljubljani v prehodnem domu za tujce. Tej novi pojavni obliki kriminala bo potrebno posvetiti 
posebno pozornost, saj gre za tujce, ki so izkoristili azil v državi za to, da v njej izvršujejo kazniva 
dejanja, kar je skrajno zavržno dejanje. To velja tudi za storilce, ki so k izvrševanju kaznivih dejanj 
pritegnili mladoletnike, na kar je opozorilo Okrožno državno tožilstvo iz Krškega. 

Med odvzetimi predmeti so osebni avtomobili in večje število prenosnih telefonov in radijskih 
postaj. 

Struktura ilegalnih prebežnikov se ni bistveno spremenila od prejšnjih let, saj je šlo za osebe, stare 
od 20 do 30 let, večinoma moške, predvsem iz držav Daljnjega vzhoda, ki so storilcem oziroma 
organiziranim skupinam kriminalcev plačali storitve že v njihovi matični državi. 

V nasprotju z ostalimi pa tožilstva na območju ob italijanski meji ocenjujejo, daje padec števila 
tovrstnih kaznivih dejanj zgolj navidezen in je manjše število odkritih storilcev pripisati dejstvu, 
daje organiziranost kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, bistveno boljša. 

V odkritih organiziranih skupinah so bili povezani storilci iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske ter 
Italije, ki je bila v večini primerov ciljna država prebežnikov. Organizacija se pogosto prične že 
v BiH. Prevozniki so v tovornih vozilih prevažali ilegalne prebežnike v posebej prirejenih tesnih 
prostorih, v stropu ali dnu vozil. Še vedno je običajen prevoz z avtobusi in vlaki, povečalo pa se 
je število kaznivih dejanj, ko prebežniki potujejo s taksiji. 

Po zaslišanju prebežnikov pred preiskovalnim sodnikom in po izrečenih kaznih zaradi prekrška 
so te osebe vrnjene v domovino še pred izsleditvijo storilcev kaznivih dejanj, to pa v primeru 
njihovega kasnejšega prijetja močno zapleta dokazovanje. 

Na koprskem področju so obravnavali večjo skupino storilcev, ki je imela svoje sodelavce tako 
v sosednji Italiji, kot tudi v HrvaŠki. Za odkritje so se uporabljali prikriti ukrepi v Sloveniji in 
Italiji, medtem ko v Hrvaški zaradi tehničnih problemov teh ukrepov niso izvajali. Na končuje 
bila skupina prijeta v Italiji, Hrvaški in Sloveniji. Vsi osumljenci, razen tistih, ki so bili prijeti v 
Hrvaški, so bili priprti. Okrožno državno tožilstvo v Kopru ugotavlja, daje možno odkrivanje in 
pregon storilcev tovrstnih kaznivih dejanj le v usklajenem delovanju pristojnih organov v vseh treh 
državah. Premajhna učinkovitost, nezainteresiranost in ležernost hrvaških varnostnih organov se 
namreč odrazi tudi v manj uspešnem pregonu v Sloveniji in Italiji. 
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Za uspešno odkrivanje in pregon tovrstne kriminalittete je nujno potrebno doseči učinkovito 
sodelovanje policijskih organov Slovenije, Italije in Hrvaške in k sodelovanju pritegniti še 
bosansko in madžarsko policijo. Policijsko sodelovanje je potrebno nadgraditi tudi s sodelovanjem 
organov pregona. 

Na končuje potrebno opozoriti, da so postopki pred sodiščem prepočasni, kar se odraža tudi v 
manjši učinkovitosti organov pregona in nenazadnje tudi v kaznovalni politiki, saj je časovna 
odmaknjenost dogodka pomemben dejavnik pri izbiri kazenske sankcije in njeni odmeri. 

2.14. PREGON VOJAŠKIH KAZNIVIH DEJANJ 

Pri obravnavanju problematike pregona tako imenovanih vojaških kaznivih dejanj nadaljuje 
Državno tožilstvo Republike Slovenije z nadaljnimi prizadevanji za vzpostavitev kar najboljših 
strokovnih stikov med vojaškimi organi odkrivanja (Obveščevalno varnostna služba, Vojaška 
policija) in državnimi tožilstvi (zlasti okrožnimi državnimi tožilstvi). Že prej so bili pri vseh 
okrožnih državnih tožilstvih določeni tožilci, ki se specializirajo za obravnavanje vojaških kaznivih 
dejanj. V letu 2001 je bil dan poudarek sodelovanju med dežurnimi službami okrožnih državnih 
tožilstev in Komunikacijskim centrom OVS in možnostjo dežurnega državnega tožilca, da se 
vključuje v fazo odkrivanja kaznivih dqanj zaradi usmerjanja in koordinacije. 

V sodelovanju z Državnim tožilstvom Republike Slovenije je Ministrstvo za obrambo organiziralo 
izobraževanje okrožnih državnih tožilcev, ki se specializirajo za pregon vojaških kaznivih dejanj 
po programu, ki je zajemal organizacijo in delovanje vojaških organov odkrivanja in izkušnje 
medsebojnega sodelovanja Ministrstvo za obrambo je specializiranim tožilcem začelo dostavljati 
notranje akte, ki se nanašajo na kazenski pregon vojaških oseb in ustrezne sporazume med 
posameznimi državami in Sevemoatlantsko zvezo (NATO). Slovenija tudi sodeluje pri delu 
mednarodne organizacije vojaških tožilcev s sedežem v Budimpešti. 

V letu 2001 so okrožna državna tožilstva obravnavala 13 ovadb zoper vojaške osebe zaradi 
kaznivih dejanj zoper vojaško dolžnost in sicer 9 zaradi bega iz obrambnih sil in 4 zaradi izdaje 
vojaške tajnosti. Zaradi kaznivih dejanj zoper obrambno moč države sta bili podani 2 ovadbi in 
sicer zaradi skrivanja pred obrambnimi obveznostmi. 

Iz poročil nekaterih okrožnih državnih tožilstev se da zaključiti, da so kazenski postopki zoper 
vojaške osebe dolgotrajni in zato izrečene kazni niso dovolj zaostrene. 

2.15. DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV V KAZENSKIH POSTOPKIH 

PROTI MLADOLETNIKOM 

V Republiki Sloveniji je bilo v letu 2001 vsem okrožnim državnim tožilstvom prijavljenih 4.918 
mladoletnikov. Iz prejšnjega leta so ostale nerešene ovadbe proti 1.112 mladoletnikom, kar 
pomeni, da so v letu 2001 tožilci morali odločati o prijavah proti 6.030 mladoletnikom. To Število 
prijavljenih je skoraj povsem enako kot v letu 2000, ko so državni tožilci obravnavali 6.055 
mladoletnikov. 
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Statistični podatki o odločitvah okrožnih državnih tožilcev po prejetih ovadbah proti 
mladoletnikom povedo, da so bile ovadbe zavržene za 2.084 mladoletnikov, kar je za 669 več 
kakor v letu 2000, ko so bile ovadbe zavržene glede 1.415 mladoletnikov. Od skupnega števila 
prijavljenih mladoletnikov, ki so jih tožilci obravnavali v letu 2001, to je 6.030, so bile ovadbe 
zavržene zoper 34,5 % prijavljenih. Iz razlogov smotrnosti, upoštevaje težo kaznivega dejanja, 
mladoletnikovo vedenje pred in po storjenem dejanju, družinske razmere in okolje, v katerem 
živijo, obnašanje v šoli ali na delovnem mestu ter druge okoliščine, so državni tožilci zavrgli 
ovadbe glede 600 mladoletnikov. Zaradi kaznivih dqanj majhnega pomena so bile zavržene 
ovadbe za 609 mladoletnikov. Po odloženem pregonu po 2. odstavku 162. člena ZKP so bile 
ovadbe zavržene za 222 mladoletnikov, ki so izpolnili naloge, ki so jim jih naložili državni tožilci, 
to je, da so odpravili ali poravnali škodo, opravili kakšno splošno koristno delo ali plačali določen 
prispevek v korist javne ustanove ali v dobrodelne namene. Po uspešno sklenjenih poravnavah 
med mladoletniki in oškodovanci so bile ovadbe zavržene še za 323 prijavljenih mladoletnikov. 

Število zavrnjenih prijav proti mladoletnikom se je v letu 2001 znatno povečalo predvsem zaradi 
uspešnih poravnav in odloženih pregonov, saj so bile iz teh dveh razlogov zavržene ovadbe zoper 
545 mladoletnikov. 

Pripravljalni postopek so okrožni državni tožilci v letu 2001 zahtevali glede 2.166 mladoletnikov, 
kar je skoraj povsem enako kakor v letu 2000, ko je bil postopek pri sodnikih za mladoletnike 
zahtevan za 2.168 mladoletnikov. 

Po izvedenem pripravljalnem postopku so okrožni državni tožilci sodnikom za mladoletnike 
predlagali ustavitev postopka za 1.065 mladoletnikov (v letu 2000 glede 987) in izrek sankcije 
za 1.236 mladoletnikov (v letu 2000 glede 1.102). 

Na podlagi opravljene glavne obravnave ali na seji senata za mladoletnike so sodišča izrekla 
kazenske sankcije 689 mladoletnikom in sicer 21 kazen mladoletniškega zapora ali denarno kazen, 
25 zavodski ukrep in 643 izvenzavodske ukrepe. V letu 2000 so bile sankcije izrečene le 600 
mladoletnikom in sicer 29 kazni, 26 zavodski ukrepi in 545 izvenzavodski ukrepi. Uspešne 
poravnave in odloženi pregon že vplivata na zmanjšanje sankcij. 

Med kaznivimi dejanji, kijih izvršujejo mladoletniki, je največ kaznivih dejanj zoper premoženje. 
Med evidentiranimi 4.589 kaznivimi dejanji, ki se pripisujejo mladoletnikom, je bilo namreč kar 
3.770 ali 82 % takšnih iz XXHI. poglavja KZ - kazniva dejanja zoper premoženje. K tem dejanjem 
se prištevajo tudi ropi iz 3. odstavka 213. člena KZ, ki jih stori več oseb v združbi zoper 
oškodovance. Kar 81 takšnih kaznivih dejanj so storili mladoletniki. Mladoletniki izvršujejo tudi 
druga kazniva dejanja kot so 265 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 233 kaznivih dejanj 
nedovoljene proizvodnje in prometa in omogočanja uživanja mamil, 115 kaznivih dejanj 
nasilništva, 62 kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa in Še nekatera. Zaskrbljeni smo 
lahko nad sorazmerno velikim številom 233 kaznivih dejanj, katerih predmet so prepovedane 
droge in ki jih pred leti mladoletniki še sploh niso izvrševali. Morda bi bilo potrebno poiskati poti 
za to, da bi bila mladina bolj osveščena o škodljivosti prepovedanih drog in bi se njihovemu 
uživanju odrekla, zlasti na množičnih koncertih in zabavah. Prizadevanja državnih tožilcev na 
področju kazenskega pregona, čeprav so še tako intenzivna, očitno ne morejo v celoti odpraviti 
zla, ki ga prinaša trgovina s prepovedanimi drogami med mladimi. Nekatere propagandne akcije 
za oživljanje pridelovanja konoplje, češ, da gre za sejanje "industrijske" konoplje, ki sploh ne 
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obstoja, prav gotovo ne prispevajo k temu, da bi se omejila dostopnost do prepovedanih drog. 
Tudi naša država je sprejela zavezo, s pristopom k mednarodnim pogodbam, da bo pridelovanje 
konoplje opustila, toda te zaveze nekateri ne upoštevajo. 

3. DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM 

ODDELKU 

3.1. PREGLED PRAVNIH PODLAG 

V letu 2001 se pravne podlage, ki uokviijajo delo obravnavanega oddelka, v bistvenih 
zakonodajnih vsebinah niso spreminjale. Na podlagi splošnega pooblastila določb tretjega 
odstavka 2. člena in 9. člena zakona o državnem tožilstvu je državni tožilec oziroma državno 
tožilstvo predvsem upravičen(o) v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih 
vlagati procesne akte in tudi druga pravna sredstva, če tako določa zakon. 

Tako pristojnost izrecno opredeljuje tudi novi zakon o pravdnem postopku (ZPP, Ur. list RS 
št. 26/99 z dne 15.4.1999) v določbah 385. do 391. člena, ki pooblaščajo Državno tožilstvo RS 
za vložitev izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne 
sodne odločbe. Na podlagi določb, ki napotujejo na uporabo zakona o pravdnem postopku je 
mogoče vložiti isto izredno pravno sredstvo tudi zoper pravnomočne sodne odločbe izdane v 
drugih civilnih sodnih postopkih (v izvršilnem postopku, v postopkih prisilne poravnave, 
stečaja in likvidacije, v nepravdnem in zemljiškoknjižnih postopkih, v postopkih po zakonu o 
dedovanju). Izrecno pooblastilo za vložitev izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo 
zakonitosti ureja tudi zakon o upravnem sporu (ZUS, Ur. list RS št. 50/97) v določbi 80. člena 
in sicer zoper odločbe Vrhovnega sodišča RS, s katerimi to sodišče odloči o pritožbi zoper 
odločbe, ki jih na prvi stopnji izda upravno sodišče. V več določbah so pooblastila državnega 
tožilca urejena tudi v s 1.4.2000 uveljavljenim novim zakonom o splošnem upravnem postopku 
(ZUP, Ur. list RS št. 80/99, primerjaj določbe 45. člena in tretjega odstavka 229. Člena glede 
položaja državnega tožilca kot stranke in 16. poglavja, ki urejajo postopek izrednih pravnih 
sredstev - peti odstavek 261. v zvezi s 260., 275. in 279. členom). 

Pooblastila državnega tožilca kot aktivno legitimirane stranke v postopkih, ki jih še urejajo 
nekateri predpisi (primeijaj zakon o nepravdnem postopku - ZNP, Ur.list SRS št. 30/86, 
postopek za odvzem poslovne sposobnosti po prvem odstavku 45. člena, postopek za 
razglasitev za mrtve po drugem odstavku 83. člena in prvem odstavku 90. člena, postopek za 
dokazovanje smrti po drugem odstavku 94. člena), zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmeijih - ZZZDR, Ur. list SRS št. 1/89, tožba za razveljavitev zakonske zveze po drugem 
odstavku 36. člena), so se z uveljavitvijo Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list RS št. 83/01) še 
zožila. Nov zakon ne ureja več pristojnosti državnega (javnega) tožilca za vložitev tožbe zaradi 
ničnosti (primeijaj določbo drugega odstavka 109. člena ZOR, Ur. list SFRJ št. 29/78 in 
39/85). Zakon o državnem tožilstvu vil. členu ureja tudi posebno pristojnost državnega 
tožilca, da zahteva odložitev ali prekinitev izvršitve sodne ali upravne odločbe, kadar bi z njeno 
izvršitvijo utegnile nastati nepopravljive škodljive posledice, če ima podlago, da zoper tako 
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izvršljivo odločbo uporabi pravno sredstvo. 

Ob tem velja opozoriti, da so nekateri novi predpisi bodisi posredno ali pa neposredno vpeljali 
tudi nove pristojnosti državnega tožilstva za ukrepanje na nekazenskem področju. 

Tako je državni tožilec na podlagi določbe tretjega odstavka 11. člena zakona ugotavljanju 
vzajemnosti (ZUVza, Ur. list RS št. 9/99) in četrtega odstavka 34. člena zakona o brezplačni 
pravni pomoči /ZBPP, Ur. list RS 48/01) upravičen vložiti zoper odločbo, zoper katerega ni 
rednega pravnega sredstva, tožbo v upravnem sporu. Po vplivu na obseg dela na oddelku pa 
so še pomembnejše vse tiste spremembe posebnih sodnih postopkov, ki sicer izrecno ne urejajo 
tožilske pristojnosti, se pa navezujejo na smiselno uporabo zakona o pravdnem postopku in 
tako na področju izrednih pravnih sredstev, ki v teh postopkih niso izrecno urejena, vplivajo na 
vsebinsko Širitev pooblastil. Tak primer je obsežnejša novela zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-F, Ur. list RS št. 45/2001), ki je v okviru posebnega nepravdnega postopka (Šesto A 
poglavje - Členi 49.a in 49.b zakona) uredila odločanje o številnih pomembnih vprašanjih, 
dostop do sodnega varstva v teh zadevah na tretji stopnji pa (ob izključitvi revizije) prepustila 
državnemu tožilstvu. 

že v predhodnih poročilih (primerjaj poročilo o delu za leto 2000) smo poudarili, da je 
predpostavka in vodilo za nastopanje državnega tožilca v vseh navedenih postopkih "javni 
interes" oziroma "javna korist". Čeprav zakonski predpisi pojmov izrecno ne opredeljujejo, je 
sodna praksa v odločbah o vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti izoblikovala stališče, da 
je namen intervencije državnega tožilstva v varovanju pravnega reda, predvsem z 
zagotavljanjem pogojev za usklajevanje sodne prakse. Varovanje neposrednih interesov 
strank, o katerih je bilo odločeno s pravnomočno odločbo, zoper katero zakonodajalec sicer 
ni predvidel možnosti sodnega varstva na tretji stopnji, je zato podrejene narave. Vsaka v 
pobudi uveljavljena in dejansko ugotovljena pomanjkljivost v konkretni pravnomočni odločbi 
tako še ne pomeni tudi upravičenega razloga za ukrepanje državnega tožilca, na drugi strani pa 
državni tožilec lahko tudi na podlagi pobude stranke vloži zahtevo za varstvo zakonitosti tudi 
v njeno Škodo. V teh okvirih so pomembni kriteriji ob preizkušanju pobud strank zlasti tudi 
ocena, ali bo ukrepale doprineslo k dokončni ureditvi spornega razmaja, odprava napak, ki so 
imele za posledico prikrajšanje strank za pravico do sodnega varstva in odločitve, ki nasprotujejo 
moralnim načelom ali je bilo z njimi priznano sodno varstvo razpolaganjem strank v nasprotju 
s prisilnimi predpisi. Izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti zato predvsem 
ni mogoče obravnavati (le) v luči pravice (prizadete) stranke, da doseže preizkus pravnomočne 
odločbe na tretji stopnji. 

To je pomembno poudariti, ker se z oženjem procesnih možnosti stranke za vlaganje 
izrednih pravnih sredstev, povečuje število pobud (posebej tudi laičnih) državnemu tožilstvu 
za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (glej v nadaljevanju podatke o gibanju zadev). Eden 
od ključnih razlogov za porast in spreminjanje strukture zadev v zvezi z izrednimi pravnimi 
sredstvi tako v letu poročanja, stopnjevano pa tudi v tekočem letu, je sprememba določbe 
o dovoljenosti revizije, kot izrednega pravnega sredstva strank v pravdnih zadevah. Za razliko 
od prejšnjega pravdnega postopka (ZPP/1977), kije dovoljeval revizijo v premoženjskih sporih, 
Če je vrednost spornega predmeta presegala 80.000,00 SIT, je novi ZPP, kije stopil v veljavo 
15.7.1999 to vrednost dvignil na 1.000.000,00 SIT. Ob tem pa je s prehodno določbo 498. člena 
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odvzel pravico do revizije tudi v vseh tistih sporih, ki do 15.7.1999 niso bili končani na prvi 
stopnji, v tožbi navedena vrednost spornega predmeta pa ne presega 1.000.000,00 SIT. Zoženje 
dostopnosti revizije seje zato odrazilo v povečanju števila pobud, v katerih stranke predlagajo, 
da Državno tožilstvo pravnomočne sodne odločbe preizkusi z vidika podlag za vložitev zahteve 
za varstvo zakonitosti. 

V okvirih uvodoma poudarjenega javnega interesa je pooblastila državnega tožilca za posege 
v pravnomočno končane civilnopravne postopke, ki jih opredeljuje prvenstveno avtonomi ja 
strank, potrebno razlagati restriktivno. 

3.2. PODATKI O GIBANJU ZADEV 

Tudi za leto 2001, ko smo na oddelku skupno obravnavali 1495 vseh pomembnejših (civilnih 
in upravnih) zadev, od tega 1444 civilnih zadev, je značilen ponoven porast ob hkratnem 
spreminjanju strukture prejetih in obravnavanih (zlasti) civilnih zadev. Na tem področju 
ugotavljamo vsakoletno naraščanje novih zadev (v letu 1998 1281 zadev, v letu 1999 1335 
zadev, v letu 2000 1342 zadev). Pri tem je ključno, da narašča v skupnem številu vseh pripadlih 
zadev, število pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Tako je od 1411 novih 
zadev odpadlo na pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti 348 zadev (leta 1999 od 
1260 - 235, leta 2000 od 1326 - 284), v letošnjem letu pa že v prvih štirih mesecih 146 zadev 
(v letu 2000 - 132). Število revizijskih zadev v tej strukturi ostaja isto: v letu 2001 smo 
obravnavali 1035, v letu 2000 pa 1042 revizij in drugih vlog v civilnih zadevah. 

Z vložitvijo izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti smo ukrepali v 54 
primerih (v letu 2000 - 38, 1999 - 40). Po strukturi prevladujejo gospodarsko pravne (16), 
stečajne (12), različne druge stvarno pravne in obligacijsko pravne (17) zadeve, med preostalimi 
pa še zadeve na podlag? zakona o lastninskem preoblikovanju (3), izvršilne (2), ter posamezne 
zadeve iz drugih materialnopravnih in procesno pravnih področij (4). Na upravnem področju 
pomembnejših zadev nismo obravnavali. 

Vrhovno sodišče RS je v zadevah, ki smo jih vlagali v prejšnjih letih, v letu 2001 v 31 
primerih (leta 2000 - 23, leta 1999 - 26) zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, v 21 (8, 17) 
pa pravna stališča, ki smo jih uveljavljali v vloženih izrednih pravnih sredstvih zavrnilo. Ne glede 
na formalni uspeh ali neuspeh vloženega pravnega sredstva ocenjujemo, da smo z uporabo teh 
pooblastil prispevali k utrjevanju sodne prakse na obravnavanih pravnih področjih. 

3.3. IZOBRAŽEVANJE IN MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

V letu 1998 ustanovljen Center za izobraževanje v pravosodju je na državnem nivoju povezal 
organizacijske oblike ter uskladil programske vsebine in cilje izobraževanja sodnikov, državnih 
tožilcev in drugih funkcionarjev v organih, ki zagotavljajo delovanje sodne veje oblasti. V 
Centru so se organizacijsko in finančno združile funkcije, ki jih morajo na tem področju po 
ustavi in zakonu zagotavljati država in pravosodni organi, kot enega od bistvenih pogojev za 
delovanje sodniške, tožilske in drugih pravosodnih služb. Država in organi njene ureditve 
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zagotavljajo pri tem materialne in druge pogoje za dejansko neodvisnost, samostojnost in 
avtonomnost služb v izvajanju njihovih temeljnih funkcij. Ob tem pa imajo nosilci funkcij v teh 
službah odločilen vpliv na oblikovanje programov in pri izvajanju takih in tistih izobraževalnih 
oblik in vsebin, ki tak položaj vzpostavljajo, omogočajo in zagotavljajo. Tak sistem izvajanja 
nalog izobraževanja v sodstvu in drugih pravosodnih organih je v omejenih finančnih pogojih 
tudi v letu 2001 Še zagotavljal nujno potrebne vsebinske (programske) zahteve tožilskega 
izobraževanja. 

Tožilski izobraževalni program je v letu 2001 potekal po programu, ki je bil sprejet na podlagi 
izhodišč srednjeročnega programa izobraževanja (2000 - 2005) v Programskem svetu Centra 
za izobraževanje v pravosodju. Njegovi poudarki so v usposabljanju funkcionarjev v pravosodju 
za izvajanje njihovih temeljnih funkcij (šole, uvajalne šole, seminarji, posvetovanja in delavnice), 
pridobivanje in poglabljanje znanj iz prava EU v luči izpolnjevanja pogojev RS za polnopravno 
članstvo v evropskih integracijah (programi TAIEX, samostojna tri stopenjska šola v 
organizaciji Vrhovnega sodišča RS in s sodelovanjem Evropskega instituta pri edinburški pravni 
fakulteti, jezikovno izobraževanje in izobraževanje inštruktoijev), spodbujanje študijskih 
obiskov in aktivnih sodelovanj na mednarodnih konferencah in posvetovanjih, posebej pa tudi 
izobraževanje strokovnega in administrativno tehničnega osebja ter izobraževanje na področju 
računalniško podprte informatizacije v pravosodju. 

V luči teh usmeritev so bile v program izobraževanja za leto 2001 vključene vsebine, ki so jih 
predlagala državna tožilstva in Društvo državnih tožilcev Slovenije. Izobraževalne oblike, ki so 
bile načrtovane in izvajane posebej za državne tožilce, pomočnike in strokovne sodelavce so v 
izobraževalnem bloku Občnega zbora Društva državnih tožilcev (maj 2001) »Pomladanski 
tožilski šoli" (maj-junij 2001), ter dveh blokih ITD - tradicionalni izobraževalni tožilski dnevi 
(november, december) 2001 dosegle udeležbo povprečno nad 100 udeležencev, s temi 
programi pa smo povprečno zagotovili za vsakega državnega tožilca, pomočnika oziroma 
strokovnega sodelavca od 2,95 do 4 delovne dni izobraževanja. 

Ob tem pa smo v državnih tožilstvih zagotavljali udeležbo tudi na vseh tistih izobraževalnih 
oblikah, ki so jih organizirali drugi izvajalci, so pa bile izobraževalne vsebine pomembne za 
učinkovito izvajanje tožilske funkcije. Z udeležbo v teh oblikah smo zagotovili med 5,4 - 10 
delovnih dni izobraževanja na vsakega državnega tožilca, pomočnika in strokovnega sodelavca. 

Med drugimi organizatorji, ki so pripravljali programe izobraževanja, na katerih so sodelovali 
tudi tožilci, tudi letos izpostavljamo odlično sodelovanje s Policijsko akademijo in 
Izobraževalnim centrom v Gotenici, sodelovanje z Uradom za preprečevanje pranja denarja in 
programe Društva državnih tožilcev. Ob njihovih programih, ki so vključeni v program CIP, 
poudarjamo pomen strokovnih ekskurzij in sekcijo za mladoletniško sodstvo, katere 
izobraževalni program na področju zlorabe otrok in nasilja v družini je v letu poročanja postal 
jedro izobraževanja na tem področju tudi za druge udeležence v sodnih postopkih. 

Med izvajalci tožilskih programov izobraževanja posebej izpostavljamo program Višjega 
državnega tožilstva v Ljubljani, ki že več let, s sistematičnim izborom tem in rednimi predavanji 
za mlajše državne tožilce, pomočnike in strokovne sodelavce, zapolnjuje dosedanjo vrzel na 
področju uvajalnega tožilskega izobraževanja. 
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Predstavniki državnih tožilstev se redno udeležujejo tudi različnih mednarodnih oblik 
sodelovanja. Pri tem ostaja kriterij za udeležbo pokrivanje določenega strokovnega področja 
in obveznost prenašanje pridobljenih znanj in informacij (poročila v glasilu Tožilska obvestila, 
prispevki za domače oblike izobraževanja). S prispevki na obravnavane teme pa tudi kot 
vabljeni voditelji delovnih srečanj in okroglih miz, udeležujejo različnih mednarodnih 
posvetovanj, konferenc in seminarjev. Med njimi posebej omenjamo aktivnosti v okviru Sveta 
Evrope in EU, programe PACO, Greco in Eurojust, posebej tudi udeležbo v „twining 
programih" in aktivnostih v okviru Mednarodnega tožilskega združenja (LAP - Sydney, Haag). 

Pomembne so povezave z tožilskimi službami sosednjih držav, ki se odvijajo razvijajo tako na 
državnem kot višjih in okrožnih tožilskih nivojih. Poleg že tradicionalno dobrega, ne le 
protokolarnega pač pa vedno bolj vsebinskega, sodelovanja z Državnim odvjetništvom 
Republike Hrvatske smo v letu 2001 poglobili sodelovanje z Javnim tožilstvom Črne gore: 
najprej z obiskom petih njihovih predstavnikov v juliju in nato z našim delovnim obiskom v 
septembru. V okviru sponzorskih programov Sveta Evrope, ki sodelovanje že od vsega začetka 
finančno in vsebinsko podpira, smo za posvet javnih tožilcev pripravili celodnevno 
predstavitev naših izkušenj v tranzicijskem prehajanju in približevanju ter uveljavljanju evropskih 
standardov demokratične družbe in tožilske službe v njej, pod naslovom „Državna tožilstva 
Republike Slovenije v luči Priporočila Sveta Evrope (2000)19". Naše izkušnje so zanimale tudi 
tožilsko službo LR Kitajske, ki je že za oktober 2001 pripravljen obisk prestavila in smo ga 
uspešno izvedli v aprilu letos. 

Generalna državna tožilka s sodelavci se je v funkciji članice Koordinacijskega odbora 
Konference generalnih državnih tožilcev Evrope aktivno udeleževala sej tega organa v 
Strasbourgu, ki vodi delo konference v obdobju med letnimi zasedanji. Tako z vsebinskimi 
prispevki, posebej glede tožilčevega statusa v zagotavljanju delovanja kazenskega sodstva, kot 
z aktivnostmi v pripravah in izvedbi organizacije 3. zasedanja konference, ki je bilo od 12,-14. 
maja 2002 v Ljubljani pa smo slovenski tožilci potrdili, da v izvrševanju nalog tožilske službe 
razumemo in sprejemamo njene izzive tudi v pričakovanih vključitvah v evro-atlantske 
povezave.' 
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Statistične tabele za leto 2001 

Tabela št 1 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

Leto 
ta " 

Polnoletni 
storilci 

Mladoletni 
storilci 

Neznani storilci Naknadno odkriti 
prej neznani storilci 

1996 20.687 4.091 14.533 857 
1997 21.412 3-232 15.134 718 
1998 23.812 3.813 28.977 1.199 
1999 24.340 4.368 32.965 1.531 
2000 26.281 5.265 38.039 1.474 
2001 29.660 4.918 j 41.893 1.559 

Tabela št. 2 OVADENI STORILCI PO TOŽILSTVIH 

Okrožno državno . 
tožilstvo 

Ovadeni polnoletni 
storilci 

Ovadeni mladoletni 
storilci 

Celje 3.779 604 
Koper 2.769 426 
Kranj 1.833 306 
Krško 1.667 138 
Ljubljana 9.245 1.601 
Maribor 3.116 567 
Murska Sobota 1.777 232 
Nova Gorica 1.275 330 
Novo mesto 1 516 279 
Ptuj 1.373 145 
Slovenj Gradec 1.172 290 
Skupina državnih tožilcev 
za posebne zadeve 

138 / 1 

SKUPAJ: 29.660 4.918 
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Tabela št. 5 OBSODILNE , OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE DRŽAVNIH 
TOŽILSTEV (po osebah, brez zavrnilnih sodb) 

Okrožno državno 
tožilstvo 

Obsodi Ine 
sodbe 

Oprostilne 
sodbe 

% 
obsodil nih 
sodb 

Vse pritožbe 
okrožnih d.t. 

Pritožbe 
zaradi 
kazni 

Napadena 
vsaka sodba 

~ V «■••• . ... 2000 2001 

Celje 824 55 94 86 59 16 10 
Koper 628 46 93 58 29 8 12 j 
Kianj 676 44 94 69 19 16 j lOj 
Krško 423 22 95 67 53 7 7 
Ljubljana 1624 255 86 331 147 5 6 
Maribor 814 63 93 121 89 8 7 
Murska Sobota 508 16 97 41 26 16 13 
Nova Gorica 278 62 82 89 29 4 4 j 
Novo mesto 425 66 87 90 50 6 5 I 
Ptuj 342 16 96 24 i 15 16 15 i 
Slovenj Gradec 345 28 92 54 i 21 4 7| 
Skupina 69 li 99 32 31 2 2 

SKUPAJ: 6.956 674 91 1.062 568 7 7 

Tabela št 6 POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM 

Leto . 

. 

v ■ ; - V •,*/ • 

Ovadbe 
v delu 

.«" '-:V * /?• V 
V ..«(•'?, ; * -b. 

*•' 

Št mld. glede 
katerih so bile 
ovadbe zavržene 

* • ■' 
" 

,■ ''' "■' * ■' , - : 

Uveden 
pripravljal- 
ni postopek 

Ustavljen 
pripravljalni 
postopek 

Vložen 
predlog 
za izrek 
sankcije 

Ustavljen 
postopek 
po senatu 
za mld. 

Izrečene 
sankcije 

. 

1996 6.014 957 2.376 1.550 1.021 1.011 590 
1997 4.693 822 1.938 1.201 1.117 979 693 
1998 5.157 916 2.184 903 1.135 756 669 
1999 4 368 1.482 2.646 1.438 1.140 802 722 
2000 6.055 1.415 2.168 987 1.102 815 600 
2001 6.030 2.084 2.166 1.065 1.236 913 689 
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Tabela št 7 PREGLED DELA VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILSTEV V PRITOŽBENEM 
POSTOPKU 

I 
Višje državno 
tožilstvo 

Sprejete zadeve v mnenje Udeležba na sejah 
Kazniva dejanja Gospodarski 

prestopki 
Kazniva dejanja Gospodarski 

prestopki 
Celje 458 / 269 / 
Koper 573 / 170 / 
Ljubljana ' 1830 / 1123 / 
Maribor 677 1 216 1 
SKUPAJ: 3538 1 1778 1 
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Naslov:   

Telefon: Poštna številka:  
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NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 
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