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V skladu z določili ustave SR Slovenije in zakona o 
notranjih zadevah je Republiški sekretariat za notranje 
zadeve predložil Skupščini SR Slovenije poročilo o var- 
nostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu 
organov za notranje zadeve v letu 1983. 

Po določbi ustave SR Slovenije in zakonov o rednih 
sodiščih, o sodiščih združenega dela, o javnem tožilstvu, o 
javnem pravobranilstvu in o prekrških pravosodni organi 
spremljajo in proučujejo družbene odnose in pojave, ki so 
pomembni za uresničevanje njihovih funkcij in dajejo 
predloge za preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih 
pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovorno- 
sti in socialistične morale. Na tej podlagi so svoja delovna 
poročila iz leta 1983 predložili Skupščini SR Slovenije 
Vrhovno sodišče SR Slovenije, Sodišče združenega dela 
SR Slovenije, Javno tožilstvo SR Slovenije, Javno pravo- 
branilstvo SR Slovenije in Republiški senat za prekrške." 
Delovna poročila so sestavljena na podlagi ugotovitev in 
podatkov teh pravosodnih institucij in višjih ter temeljnih 
pravosodnih organov. 

Našteta poročila so obravnavali odbor za družbenopoli- 
tični sistem Zbora združenega dela, odbor za družbenopo- 
litični in komunalni sistem Zbora občin, odbor za družbe- 
nopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora in komisiji 
Skupščine SR Slovenije za pravosodje in za družbeno 
nadzorstvo. Ker poročil niso obravnavali zbori Skupščine 
SR Slovenije, so predlagatelji posameznih poročil pripra- 
vili njihova skrajšana besedila z namenom, da se skupaj s 
povzetkom poročil delovnih teles objavijo v "Prilogi Poro- 
čevalca«. S tem želimo seznaniti celotno delegatsko bazo 
in doseči njeno angažiranje pri kontinuiranem in poglob- 
ljenem obravnavanju teh pojavov in problemov ter krepi- 
tev odgovornosti teh organov nasproti delegatskim skup- 
ščinam družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri razvijanju in utrjevanju demokratičnih socialističnih 
samoupravnih odnosov v družbi in za krepitev ter učinko- 
vitost delovanja ustavno pravnega, se pravi političnega 
sistema, je imanentna ustavnost in zakonitost. Za utrjeva- 
nje ustavnosti in zakonitosti v naši družbi je pomembno 
učinkovito delovanje tistih organov, ki jim je to temeljna 
ustavna naloga. Tu mislimo posebno na pravosodne or- 
gane, na samoupravna in redna sodišča, javna tožilstva, 
javna pravobranilstva, na' organe za vodenje postopka o 
prekrških in na odvetništvo in druge oblike pravne po- 
moči, ter na upravne organe, pri tem posebno na organe 
za notranje zadeve, dalje na inšpekcijske, kontrolne in 
druge organe. Zato je poročilom teh organov vedno veljala 
v delegatskih skupščinah posebna pozornost. 

Pri tem so bila vedno v ospredju vprašanja in okolnosti, 
ki slabijo izvajanje načel ustavnosti in zakonitosti, med 
njimi je bilo tokrat še posebej poudarjeno prepočasno 
podružbljanje prava. Nekritičnost pri sprejemanju posa- 
meznih zakonov in drugih predpisov vzbuja varljiva priča- 
kovanja, da bodo ti predpisi s svojo večkrat tudi neživijenj- 
sko, togo in represivno naravnanostjo varovali tisto, kar 
zmorejo samo ljudje s svojim vsakdanjim družbeno odgo- 
vornim ravnanjem. Pogostne spremembe pravnih norm pa 
tudi očitno ne morejo biti v popolnosti spoznane in spre- 
jete v zavesti ljudi. Tudi zato postajajo kršitve predpisov 
vse pogostejše, zaznati pa je tudi zastoje pri uveljavljanju 
načel samoupravne socialistične morale. Hitrejše po- 
družbljanje državne in v tem okviru tudi pravosodne funk- 
cije pa predpostavlja tudi krepitev moralnih norm v socia- 
listični samoupravni družbi. Zato bi morali vsi ti organi 
vložiti še več naporov, da bi se ustvarili pogoji za še 
popolnejše izvajanje ustavnosti in zakonitosti in norm 
samoupravne socialistične morale. 

Boljše aH slabše varnostne razmere so posledica celot- 
nega družbenega, ekonomskega in političnega dogajanja 
doma in razmerij v mednarodnih odnosih. Za pripravo 
poročil organov za notranje zadeve in pravosodnih orga- 
nov, ki prispevajo strokovne podlage za celovito oceno 
varnostnih razmer, je potrebno doseči sorazmerno enotno 
metodologijo pri vseh teh organih, ki se ukvarjajo z nega- 
tivnimi družbenimi pojavi, tako da bi bili analitski podatki 
med seboj primerljivi in dopolnjujoči. Poročilo republi- 

škega sekretariata za notranje zadeve govori o varnostnih 
razmerah in o aktivnostih njegovih organov, poročilo je 
problemsko in analitično, v njem so številni podatki, ki so 
zelo pomembni za varnostno oceno, vendar so obravna- 
vani z vidika nalog organov za notranje zadeve. Celovito 
poročilo o delu vseh organov na področju represije, izde- 
lano na podlagi enotne metodologije, bi bilo prav gotovo 
še širša podlaga za pripravo ocene varnostnih razmer in za 
koncipiranje nadaljnje aktivnosti. V tako pripravljenem 
poročilu bi lahko problemsko posebej izpostavili tista pe- 
reča vprašanja, ki so v določenem trenutku družbeno 
najbolj aktualna in pri tem obravnavali vse njihove ele- 
mente, od vzrokov do posledic z jasnimi usmeritvami 
delegatskih skupščin za njihovo odpravljanje in spremi- 
njanje razmer na posameznih področjih. Sodelovanje šir- 
šega kroga znanstvenih in strokovnih institucij, upravnih 
in pravosodnih organov, še posebno pa samoupravnih in 
družbenopolitičnih organov, pri odkrivanju pravih vzrokov 
deviantnih pojavov, lahko tudi bistveno prispeva k uspeš- 
nejšemu, preventivnemu delovanju delovnih ljudi, ki pre- 
več enostransko pričakujejo od organov odkrivanja, pre- 
gona in sojenja, da bodo s poostrenimi represivnimi 
ukrepi spremenili nastale razmere. Že v dosedanjih raz- 
pravah sta bili izpostavljeni področji varovanja in odnosov 
do družbene lastnine ter problematika mladinske in otro- 
ške kriminalitete. 

Glede na vsebino in obseg problematike tako pripravlje- 
nih poročil represivnih organov se bo potrebno odločiti o 
načinu obravnave v delegatski skupščini, ali za samo- 
stojno obravnavo aH pa je tako poročilo vezati na poročilo 
Izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenega in 
gospodarskega razvoja republike, saj so razmere v katerih 
se uresničuje ta politika pomembne pri snovanju nadalj- 
njih aktivnosti. 

V zvezi s tem so bile dane tudi pobude za ustanovitev 
posebne skupščinske komisije za področje splošne ljud- 
ske obrambe, družbene samozaščite in notranje politike 
(javne in državne varnosti). Predlog o ustanovitvi, delov- 
nem področju in nalogah ter sestavi take komisije bo 
predložen zborom Skupščine SR Slovenije na prve jesen- 
ske seje. Tej komisiji bo potrebno predložiti tudi pobude, 
ki opozarjajo na naloge pri oblikovanju varnostne kulture 
in pri pripravi programov za delovanje posameznih sub- 
jektov v okviru družbene samozaščite. 

Med vzroki, ki pogojujejo porast kaznivih dejanj zoper 
družbeno premoženje, so bili poudarjeni posebno tisti, ki 
opozarjajo na preslabo zaščito družbene latnine pred sla- 
bimi gospodarji in na to, da oblike samozaščitnega orga- 
niziranja delavcev ne delujejo dovolj učinkovito. Vse po- 
gosto se družbena lastnina pojmuje in uveljavlja kot sku- 
pinsko lastninski oziroma državno lastninski odnos, pre- 
malo pa je še storjeno za krepitev in hitrejše razvijanje 
družbeno lastninskih odnosov in delovanje ekonomskih 
zakonitosti ter uveljavljanja načel dobrega, družbeno 
smotrnega in racionalnega gospodarjenja pri tem. 

Ker ni pričakovati, da bi lahko uspešno zatirali gospo- 
darski kriminal le z represivnimi ukrepi, moramo še v večji 
meri kot doslej v praksi uresničevati vse oblike odgovor- 
nosti, moralno družbenopolitično in kazensko. Pri tem pa 
so upravičena opozorila na dejstvo, da ob kazensko pravni 
odgovornosti vse prepogosto ni ustrezne javne reakcije na 
družbeno škodljive pojave in njihove nosilce, zaradi česar 
tudi slabi prevencija zoper kriminalna dejanja in druge 
družbeno škodljive pojave. V praksi se tudi preveč po- 
udarja kazensko pravna zaščita, kazenska odgovornost in 
sankcije, premalo poudarka pa se daje moralni odgovor- 
nosti in družbenopolitičnemu delu. Pri tem je potrebno 
poudariti, da so pravosodni organi, še posebno sodišča, 
dolžna obveščati sredstva javnega obveščanja o tekočih 
družbeno pomembnih zadevah, posebno glede tistih poja- 
vov, ki so pomembni za razvijanje samoupravne sociali- 
stične morale, spoštovanja ustavnosti in zakonitosti ter 
razvijanja samozaščitnega ravnanja in varnostne kulture. 
In končno gre pri tem opozoriti tudi na to, da je potrebno 
natančneje definirati kazniva dejanja s področja gospo- 
darskega kriminala, pri tem pa tudi zožiti število kaznivih 
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dejanj, ki jih uvrščamo na to področje, da bi lahko prika- 
zali resnično podobo ogrožanja družbene lastnine. 

Z novelo kazenskih zakonov SFRJ in SR Slovenije (uve- 
ljavljeno s 1. 7. 1984), ko so bili valorizirani absolutni 
denarni zneski kot element kaznivega dejanja in denarne 
kazni, določene v fiksnem znesku, smo dosegli kratko- 
ročno rešitev, ki je bila nujna in s tem zagotovili uveljavitev 
namena obeh kazenskih zakonov, ob sprejemu leta 1977. 
Vendar je pri tem potrebno ponovno poudariti pomen 
dolgoročne rešitve tega vprašanja, ki je oblikovana kot 
naloga, nadomestiti absolutne denarne zneske s primer- 
nejšo rešitvijo, manj odvisno od inflacijskih gibanj. 

Med perečimi problemi so bila dana tudi opozorila na 
problem obveščenosti v združenem delu. Pomanjkljiva 
obveščenost, ko informacije zadržujejo le v ozkih poslovo- 
dnih strukturah, povzroča slabšanje samoupravnih ter 
medsebojnih odnosov delavcev v združenem delu. 

Tudi različnim špekulantskim pojavom na račun seda- 
njih in polpreteklih družbenih razmer, ko se jih poskuša 
enostransko prikazovati, vnašati sumničenja, nezado- 
voljstvo in nezaupljivost med ljudi in delovati razdiralno, je 
potrebno posvetiti večjo skrb. Potrebno jih je objektivno 
ocenjevati in predstaviti mladim generacijam, ki niso so- 
doživljale tega časa. Zato je bila dana tudi pobuda, da se 
morajo družbenopolitične organizacije, posebno SZDL, 
hitreje vključevati v razprave o posameznih vprašanjih in 
dosegati ustvarjalno kritični dialog. 

Zaradi izjemne družbene vloge in pomena, ki ga ima 
mladinski tisk pri oblikovanju in razvoju celovite osebnosti 
mladega človeka, moramo temu tisku posvetiti posebno 
družbeno skrb. Treba je hitreje iskati vzroke, ki pogojujejo 
njegovo kritičnost do temeljnih vrednot naše družbe in 
institucij političnega sistema. O tem moramo imeti več 
javnih obravnav v Marksističnih centrih ZKS in v organiza- 
cijah SZDL, več strpnega dialoga ter doseči hitrejše razči- 
ščevanje »občutljivih« tem, da bi bilo potrebnih manj 
prepovedi in kazenskih sankcij, s katerimi lahko dose- 
gamo nasprotne učinke. 

Za krepitev ustavnosti in zakonitosti se ne bi smeli 

omejevati le na področje kazenskega prava, marveč tudi 
na ostala pravna področja, posebno tista, ki se nanašajo 
na ekonomsko in družbeno smotrno uporabo družbenih 
sredstev. Ker se pojavljajo množični spori zaradi neizpol- 
njevanja materialnih obveznosti občanov in drugih sub- 
jektov, ko so tožitelji očitno zanemarili svoje obveznosti, 
da bi kot dobri gospodarji z dogovori rešili sporna vpraša- 
nja, bi bilo potrebno s hitrim ukrepanjem preprečiti nara- 
ščanje sporov. Tudi sodišča bi s svojim aktivnejšim sode- 
lovanjem (zavzemanje pravnih stališč) prispevala pomem- 
ben delež k podružbijanju prava in preprečevanju sodnih 
sporov. 

Problemi zagotavljanja sredstev za delo temeljnih pra- 
vosodnih organov se kljub rešitvam, ki omogočajo po- 
stopno izboljševanje njihovega materialnega stanja (dolo- 
čila resolucije o družbenem in gospodarskem razvoju SR 
Slovenije v 1984 in družbeni dogovor o izvajanju politike 
na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji 
v letu 1984) prepočasi rešujejo posebno zato, ker so reši- 
tve v številnih občinah naletele na formalistični odziv. 
Nekatere občine, posebno tiste izven sedežev temeljnih 
pravosodnih organov, z neizpolnjevanjem aH nepravoča- 
snim in nezadostnim izpolnjevanjem prevzetih obveznosti 
rušijo dogovorjena razmerja sofinanciranja temeljnih pra- 
vosodnih organov. Zato je potrebno znotraj splošne po- 
rabe že v letu 1984 in tudi v letu 1985 še v večji meri 
zagotoviti selekcijo zadovoljevanja potreb in racionaliza- 
cijo potreb. 

Poročila obravnavajo zahtevna področja in je zato po- 
trebno preseči povsod tam, kjer še prevladuje, stereotipno 
obravnavanje teh vprašanj in se usposobiti za obravnava- 
nje in izvajanje konkretnih aktivnosti za izboljšanje var- 
nostnih razmer. Pri tem je potrebno upoštevati pomen in 
možnosti strokovne usposobljenosti vseh prizadetih orga- 
nov in znanosti, ki lahko učinkovito prispevajo k uspešno- 
sti usklajenih prizadevanj za dosego teh ciljev tako na 
ravni republike kot na ravni občin. 

* Poročila so v dokumentacijski službi Skupščine SR Slovenije 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE ZADEVE SR SLOVENIJE 

Značilnosti varnostnih razmer v SR Slove- 

niji v letu 1983 

Organi za notranje zadeve v SR Sloveniji so v zapletenih 
notranjih družbenopolitičnih in ekonomskih razmerah ter v 
zaostrenih mednarodnih odnosih v letu 1983 dosledno in v 
skladu s pooblastili izvrševali naloge, ki so bile pomembne za 
varnost delovnih ljudi in občanov ter zaščito družbene last- 
nine in drugih vrednot naše socialistične samoupravne skup- 
nosti. 

V skladu s pooblastili in pristojnostmi ter sklepi, stališči in 
priporočili seje predsedstva CK ZKS o političnovarnostnih 
razmerah v Sloveniji, predvsem pa 4. in 8. seje CK ZKS so 
organi za notranje zadeve usmerjali svoje delo zoper tiste sile 
in pojave, ki nasprotujejo družbenemu napredku, ovirajo sa- 
moupravne odnose in stabilizacijske napore ter zavračajo 
utrjevanje dogovorjene ekonomske, kulturne in varnostne 
politike v vsakdanjih okoliščinah družbenega življenja ter tako 
ali drugače motijo mir, osebno varnost in razpoloženje delov- 
nih ljudi in občanov. 

I. ZNAČILNOSTI VARNOSTNIH RAZMER V SR 
SLOVENIJI TER AKTIVNOSTI PROTI 
USTAVNIM TEMELJEM SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Na varnostni položaj SR Slovenije in SFRJ so v letu 1983 

vplivali pomembni dogodki in procesi: zapletena gospodar- 
ska situacija v Jugoslaviji, zaostrovanje mednarodnih politič- 
nih odnosov in vznikanje novih kriznih žarišč v vseh delih 
sveta, zamrznitev politike detanta in, stalna napetost med 
blokoma, povečan pritisk na neuvrščene, ki nezaustavljivo 
veča razkorak med razvitim Severom in nerazvitim Jugom ter 
splošna svetovna ekonomska kriza. 

V zaostrenih medblokovskih odnosih, pod naraščajočimi 
militarističnimi pritiski in širjenjem propagandne vojne, si 
nekatere sile v tujini prizadevajo, da bi tudi naša država 
postala prostor za večje medblokovske manipulacije. Ne 
glede na uradno prijateljstvo posameznih blokovskih držav do 
Jugoslavije so lani nekatere tuje obveščevalne službe, propa- 
gandistične in druge tuje ustanove za subverzivno delovanje 
okrepile aktivnosti proti naši državi ter si prizadevale za večji 
vpliv na našo notranjo in zunanjo politiko. Vzporedno je lani 
tudi najekstremnejši del politične emigracije okrepil svojo 
sovražno subverzivno dejavnost. 

Posamezniki in skupine v SFRJ, politična emigracija in 
druge naši politični ureditvi nenaklonjene strukture v tujini so 
lani nadaljevale s poskusi medsebojnega povezovanja ter 
skušale svoje sovražne nakane predstaviti v pomembnejšem 
obsegu kot v resnici, računajoč na možnost morebitnih notra- 
njih nemirov in kriznih situacij, če bi nastale zaradi gospodar- 
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skih težav ali drugih vzrokov. Na podlagi različnih idejnih 
izhodišč si prizadevajo zmanjšati ugled Zveze komunistov, 
širiti nezaupanje v sistem socialističnega samoupravljanja, 
vsiljevati primerjave z nekaterimi drugimi socialističnimi drža- 
vami ipd. 

Varnostno-politični položaj v SR Sloveniji je bil v preteklem 
letu trden in stabilen. Kljub težavnim gospodarskim razmeram 
in bolečemu upadanju osebnega standarda je na splošno 
razpoloženje delovnih ljudi in občanov pomembno vplivala 
okoliščina, da smo uspeli v večini poskrbeti za osnovne po- 
trebe ljudi in za energetske vire. Zaupanje večine delovnih 
ljudi v samoupravni socialistični sistem je bila močna opora in 
poroštvo stabilnim varnostnim razmeram, vendar ne gre pre- 
zreti, da skušajo s politiko Zveze komunistov, samoupravlja- 
njem in ureditvijo, mednacionalnih odnosov nezadovoljni po- 
samezniki in skupine v domovini, predvsem pa med ekstre- 
mno fašistično emigracijo izrabiti naše težave in slabosti ter 
mednarodno aktivnost za napad na temelje političnega si- 
stema, mednarodni ugled ter za slabitev notranje trdnosti in 
varnosti naše države. Te sile skušajo predvsem z netenjem 
nezaupanja v socialistično samoupravljanje in naša družbe- 
nopolitična vodstva odkriteje in agresivneje vplivati na poli- 
tično razpoloženje občanov. 

Negativno na varnostni položaj v naši republiki vplivajo vse 
številnejši primeri nepravilnosti v nekaterih delovnih in bival- 
nih okoljih, ki so posledica malomarnega, brezbrižnega in 
neodgovornega odnosa do družbenega premoženja, opušča- 
nja samozaščitnih in varnostnih ukrepov, osebnega okorišča- 
nja ipd. Številna kazniva dejanja v organizacijah združenega 
dela bi lahko preprečili, če bi bilo varovanje in nadzor druž- 
bene lastnine resnejše vprašanje samoupravnih in poslovo- 
dnih organov. Odkriti so bili primeri, ko so prav ti organi ščitili 
nezakonito ravnanje posameznikov, da ne bi bil »ogrožen« 
ugled delovne organizacije, ter prikrivali dokaze o malomar- 
nem ravnanju, ki je imelo za posledico visoko gmotno škodo. 

Požari, strojelomi in drugi škodni primeri, kot so sklepanje 
škodljivih pogodb, nezadostno preverjanje plačilne sposob- 
nosti tujih poslovnih partnerjev, povzročanje velikih škod 
zaradi reklamacij slabe kvalitete, ki je povzročena iz malomar- 
nosti ali nepravočasnega ukrepanja, so pogosto odraz neod- 
govornosti predvsem pa splošne tolerantnosti do takih poja- 
vov. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja se opušča tudi te- 
hnično varovanje objektov, ki so privlačni za profesionalne 
kriminalce, vendar zbrani podatki kažejo, da je primerno 
tehnično varovanje trgovin, bank, skladišč in drugih podob- 
nih objektov pogoj za kvalitetnejši preventivni nadzor odgo- 
vornih dejavnikov sistema SLO in DS. 

Odkloni, ki zanemarjajo odločilno vlogo delavca v združe- 
nem delu in delegatskem sistemu, so vplivali na večjo so- 
cialno občutljivost in kritičnost delovnih ljudi in občanov do 
politike Zveze komunistov, sprejetih stabilizacijskih ukrepov, 
vodstev družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, delegat- 
skega sistema in anomalij v samoupravnih odnosih. 

Nezadovoljstvo delavcev nad nepravilnostmi v organizaci- 
jah združenega dela, slabo obveščenostjo, organizacijo dela, 
nizkimi osebnimi dohodki, delovnim časom, pogoji dela ipd., 
je lani vplivalo na skokovit porast prekinitev dela, izsiljenih 
sestankov in drugih oblik izražanja nezadovoljstva v organiza- 
cijah združenega dela na območju naše republike. Lani je bilo 
362 konfliktnih pojavov v OZD ali 132,1% več kot leto prej, od 
tega 60 (24) prekinitev dela, 75 (24 izsiljenih sestankov ter 227 
(108) drugih oblik izražanja nezadovoljstva delavcev nad raz- 
merami in nepravilnostmi v organizacijah združenega dela. 

Prekinitve dela so se pojavljale predvsem v organizacijah 
združenega dela, ki se soočajo s poslovno in organizacijsko 
neuspešnostjo, ki se manifestira z zaostritvijo razmerij na 
področju delitve dohodka in v večji občutljivosti delavcev do 
nesamoupravnega obnašanja vodilnih in vodstvenih delavcev 
oz. strokovnih služb. Večina prekinitev predstavlja spontane 
reakcije delavcev nad nizkimi osebnimi dohodki in nepravil- 
nostmi v OZD, v 2 primerih so delavci prekinili delo iz solidar- 
nosti z delavci, ki so v drugem delu proizvodnega procesa 
prekinili delo, 6 prekinitev pa je imelo obeležje organizirane in 
načrtovane prekinitve. V nobenem primeru ni bil kršen javni 
red in mir niti povzročena gmotna škoda, prav tako pa ni bilo 
ugotovljeno, da bi do prekinitve prišlo iz organiziranih sovraž- 
nih pobud zoper ustavne temelje naše družbenopolitične 
skupnosti. 

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

Lani so organi za notranje zadeve obravnavali 20,5% več 
kaznivih dejanj in prekrškov s političnim obeležjem. Medtem 
ko se je število kaznivih dejanj s političnim obeležjem zmanj- 
šalo za 7,8% (od 64 na 59), so prekrški s političnim obeležjem 
narasli za 25,3% (od 380 na 476). Od skupnega števila obrav- 
navanih kaznivih dejanj in prekrškov je imelo politično obe- 
ležje le 0,5%. 
Tabela: število kaznivih dejanj in prekrškov s političnim 
obeležjem v SR Sloveniji 

vrsta število Indeks 

   1982 1983 
kazniva dejanja 64 59 92 3 
prekrški 380 476 125^3 
Skupaj 444 535 120,5 

Med inkriminiranimi dejanji s političnim obeležjem prevla- 
dujejo kazniva dejanja žalitve SFRJ (33,9%), sovražne propa- 
gande (26,85), dejanja zbujanja narodnostne in verske nestrp- 
nosti ali razdora (27,1%) itn. V vseh primerih so bili obravna- 
vani verbalni izpadi občanov, ki so s svojimi komentarji in v 
vinjenem stanju žalili družbenopolitično ureditev SFRJ in SRS 
ter njene predstavnike, Zvezo komunistov, verska in naro- 
dnostna čustva občanov itn. 

Lani je bilo obravnavanih 476 prekrškov zoper javni red in 
mir s političnim obeležjem, od tega je bil kršitelj odkrit v 236 
primerih ali 49,6%. Med neraziskanimi prekrški prevladujejo 
nacistični simboli, ki so jih anonimi risali po fasadah zgradb, v 
prostorih sanitarij gostinskih lokalov, po stenah vagonov vla- 
kov v mednarodnem prometu in na drugih javnih krajih, sledi 
pisanje sovražnih parol (31,1%), risanje nacističnih simbolov 
s sovražnimi pripisi (6,3%), širjenje anonimnih besedil (1,6%) 
itd. 

Kršilci so v večini primerov sramotili družbenopolitično 
ureditev SFRJ, njene organe in predstavnike ali širili vznemir- 
ljive vesti. V večini so bili obravnavani verbalni izpadi vinjenih 
občanov. Sodniku za prekrške je bilo predlaganih v postopek 
232 oseb ali 15,4% več kot leto prej. 

Nekateri kritiki in nezadovoljneži v Sloveniji vse pogosteje 
izzivajo s trenutno izmišljenimi pamfleti o stalinizaciji politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja, zlorabah Ko- 
munistične partije, nezakonitih procesih ter »problemi«, ki si 
jih sposojajo v drugih republikah. Vse več je prikritega dogo- 
varjanja, kako izkoristiti javne razprave in pobude za pridobi- 
vanje širšega kroga somišljenikov, hkrati pa prek dnevnega in 
revialnega tiska posamezne kulturniške in publicistične sku- 
pinice za lastne zdrahe krivijo Zvezo komunistov in Sociali- 
stično zvezo delovnih ljudi. 

Izraziteje kot v prejšnjih letih se izražajo težnje po birokrat- 
skem in dogmatskem načinu reševanja družbenih vprašanj, 
kar pomeni resno nevarnost notranji stabilnosti in varnosti! 
predvsem zato, ker se z demagoškimi kritikami po nepotreb- 
nem spodbujajo in zaostrujejo notranjepolitična nasprotja, ki 
jih je možno reševati z demokratičnimi sredstvi v okviru dele- 
gatskega in samoupravnega odločanja delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Naštete silnice v družbenopolitičnem življenju postajajo s 
tem vse bolj vpete v poskuse merjenja družbenih sil ob umiš- 
ljenih predpostavkah, da socialistično samoupravljanje nima 
perspektiv in da Zveza komunistov zaradi ideološke neenot- 
nosti in akcijske nesposobnosti nima več prevladujočega 
vpliva na družbeno dogajanje.. 

Nekatera stališča in ocene družbenih razmer, ki jih posa- 
mezniki širijo v slovenskem prostoru in izven njega, se le malo 
ali nič ne razlikujejo od ocen in staiišč v propagandnih glasilih 
politične emigracije in drugih nasprotnikov našega družbe- 
nega sistema v tujini. Zato so si nekateri kritizerji že zaslužili 
javno pohvalo ne samo slovenske belogardistične, ampak 
tudi ustaške ekstremne emigracije. 

Na varnostne razmere vplivajo v nekaterih delovnih in bival- 
nih sredinah tudi drugi pojavi, ki jih praviloma vedno sprem- 
ljajo lokalne govorice (naraščanje števila požarov, nesreč pri 
delu, nekaterih hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo 
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ter premoženje ipd.), kar opozarja, da v teh okoljih popušča 
samozaščitna ozaveščenost in naravnanost ter da se pojavlja 
škodljivo malodušje, ki ga lahko sovražnik izrabi za subver- 
zivno-propagandne špekulacije ali druge napade na naš si- 
stem. Te pojave v zadnjem času izkorišča tuja subverzivna 
propaganda, ter politična emigracija za širjenje dezinformacij 
o možni varnostni ogroženosti tujcev, ki bi se odločili za 
letovanje na Jadranu, ter o notranjepolitičnih nasprotjih in 
ekonomski nestabilnosti. 

2. Sovražno delovanje slovenske politične 
emigracije 

Slovenska politična emigracija s svojo dejavnostjo v minu- 
lem obdobju ni presegala do sedaj znanih okvirov. Posamez- 
niki so okrepili svoje aktivnosti ter iskali stike s skupinami 
ustaške politične emigracije. Kot v preteklih letih so izpostav- 
ljali problematiko domobranstva ter bolj zavzeto spremljali 
ekonomske in politične razmere v domovini, medtem ko so 
ostale aktivnosti potekale v ustaljenih oblikah, predvsem v 
okviru jubilejnih proslav, emigrantskih srečanjih ter prek so- 
vražne emigrantske periodike. 

Skupina jugoslovanskih političnih emigrantov v Evropi in 
Združenih državah Amerike, Nova demokratska alternativa, ki 
se povezuje tudi z oporečnimi strukturami v Jugoslaviji, je s 
svojo lanskoletno aktivnostjo dogradila ideje o tretji Jugosla- 
viji. Skupina se zavzema za uveljavitev klasičnih meščanskih 
pravic v Jugoslaviji, od pravice do političnega pluralizma, 
svobode sindikalnega, zadružnega in splošno-družbenega 
združevanja, svobode mišljenja in veroizpovedi do svobode 
do stavk. 

Tudi vodstva drugih skupin slovenske emigracije so usmer- 
jala svoje kontrarevolucionarno delovanje predvsem v iskanje 
morebitnih zaveznikov v domovini, izseljenci in Slovenci v 
zamejstvu. Pogosteje kot v prejšnjih letih so naslavljali pisma 
na vladne predstavnike tujih držav ter se predstavljali kot 
nekakšni posredniki med vernimi v Sloveniji in mednarodno 
javnostjo, kot razlagalci teženj zatiranih slovenskih katoliča- 
nov ter končno kot zastopniki »demokratično mislečih Slo- 
vencev«. Svojo dejavnost so okrepili separatistično usmerjeni 
posamezniki v Evropi in zamejstvu, ki ocenjujejo, daje »režim 
v domovini potisnjen v pat pozicijo« in da je prišel čas, ko se 
lahko prek zamejske literature v slovenski prostor vnašajo 
liberalistične in nacionalistične ideje. 

Emigrantska duhovščina je lani ocenjevala, da so razmere v 
domovini vse ugodnejše za delovanje rimskokatoliške cerkve, 
ker mora oblast zaradi zaostrenih ekonomskih razmer popu- 
ščati, če si želi zagotoviti širšo podporo za stabilizacijsko 
politiko. Posamezni emigrantski duhovniki med našimi de- 
lavci na začasnem delu v tujini pa so bolj smelo in odkrito 
popularizirali emigrantsko literaturo in niso prikrivali svojih 
značilnih ideoloških stališč, hkrati pa skušali navezati prist- ■ 
nejše stike v domovini. 

Slovenski emigrantski tisk v osnovi ohranja protisociali- 
stično, protisamoupravno in protikomunistično naravnanost. 
V nacionalistično usmerjenem emigrantskem tisku so prevla- 
dovali spomini na dogodke med in po vojni ter navdušenje 
nad oživljanjem slovenske državotvornosti. Tisk Slovenske 
ljudske stranke pa je bil usmerjen predvsem na obravnavanje 
lastne aktivnosti (zapisi o različnih proslavah in srečanjih) in 
problematiziranje odnosov med emigrantskimi strukturami, 
kar kaže na razdrobljenost in idejno neenotnost slovenske 
politične emigracije. 

3. Obveščevalne, propagandne in subverzivne 
aktivnosti iz tujine 

Destruktivna dejavnost tujih obveščevalnih, informativnih 
in propagandnih ustanov je v minulem letu ohranjala trend 
postopne krepitve psiholoških, propagandnih, ekonomskih in 
drugih pritiskov na SFRJ oziroma na SR Slovenijo, ki so 
temeljili na podmeni nujne diferenciacije v strateškem dia- 
logu med blokoma, težav pri ekonomski sanaciji razmer v naši 
državi, možni notranjepolitični nestabilnosti in drugih špeku- 
lacij. Večji poudarek je bil namenjen klasičnemu obveščeval- 
nemu delu. 

Vse aktivnosti so bile usmerjene v preizkušanje notranje 
trdnosti naše družbe, varnostne in obrambne mobilnosti so- 

cialističnih sil, angažiranje skupin jugoslovanske politične 
emigracije, iskanje tako imenovanih notranjih disidentov in 
ugotavljanje možnih kombinacij z njimi ter v vrsto drugih 
aktivnosti. 

Na gospodarskem področju so tuje služnosti namenile 
večjo pozornost stabilizacijskim ukrepom in zbiranju podat- 
kov o poslovni uspešnosti naših OZD. Prav tako so zbirale 
podatke o porabi tujih posojil, podražitvah, inflacijskih giba- 
njih in gibanju življenjskega standarda delovnih ljudi in obča- 
nov. Posebno pozorno so zbirali podatke o tehnoloških do- 
sežkih naših strokovnjakov. 

Subverzivnopropagandni tokovi proti Jugoslaviji so v minu- 
lem letu dopolnjevali obveščevalne napore tujih služnosti ter 
se vključevali z različno intenzivnostjo v notranjepolitično 
dogajanje. V subverzivne špekulacije je bilo v minulem letu 
pogosteje vpleteno tudi dogajanje v Sloveniji. Tuji propagan- 
disti so poskušali dokazati na različne načine, da je neenot- 
nost v Jugoslaviji dosegla točko, ki terja bistvene politične 
spremembe. Del zahodnega tiska je zelo zavzeto napovedoval 
»skorajšnje čistke«. 

Subverzivne špekulacije tudi lani niso obšle nacionalnih 
nasprotij in naporov za gospodarsko stabilizacijo, kar so 
ocenjevali kot posledico nesposobnosti in nemoči politikov, 
ki skušajo nastale težave »namesto z domačim delom, reše- 
vati s tujimi posojili«. 
II. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI 
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI 
S PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE 

Delavci organov za notranje zadeve na mejnih prehodih, 
vlakih v mednarodnem prometu in v varnostnih okoliših ob 
meji so pri opravljanju svojih nalog v preteklem letu uspešno 
sodelovali s cariniki, obmejnimi enotami Jugoslovanske ljud- 
ske armade, komiteji za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito in narodno zaščito v obmejnih krajevnih 
skupnostih ter z mejnimi in drugimi varnostnimi organi so- 
sednjih držav. 

Postaje mejne milice so ob napovedih ustaške in albanske 
emigracije o teroristični aktivnosti proti Jugoslaviji okrepile 
opazovalno službo, poostrile kontrolo nad potniki in vozili na 
mejnih prehodih, strogo preverjale upravičenost gibanja in 
muditve na območju mejnega prehoda ipd. Vse številnejši 
primeri ilegalnega prehajanja državne meje so terjali večji 
preventivni nadzor gibanja oseb v varnostnih okoliših ob 
državni meji. Miličniki so okrepili sodelovanje s komiteji za 
SLO in DS, pripadniki narodne zaščite in občani, nadzirali 
opuščene objekte ob državni meji, nadzirali območja možnih 
ilegalnih prehodov državne meje in odkrivali kanale za ile- 
galno prehajanje čez državno mejo. 

Lani je bilo odkritih večje število ilegalnih kanalov (porast 
za 65,5% ali od 29 na 48) za tihotapljenje blaga ter omogoča- 
nje ilegalnega prehajanja državne meje. Pristojnim pravoso- 
dnim organom je bilo prijavljeno 63 (26 leto prej) organizator- 
jev ilegalnega prehajanja in tihotapljenja prek državne meje. 
Med tihotapskim blagom je prevladovalo predvsem blago, ki 
ga ni bilo mogoče dobiti na domačem trgu. 

Zaradi poskusa pobega čez državno mejo je bilo lani obrav- 
navanih 1.842 (1.696) oseb, od tega 1.071 (1.161) tujcev in 771 
(535) jugoslovanskih državljanov. Zaradi ilegalnega prihoda v 
SFRJ pa so organi za notranje zadeve obravnavali 69 (120) 
tujcev. 

Prek mejnega prehoda ali v njegovi neposredni bližini je 
bilo lani zabeleženih 176 pobegov naših ali tujih državljanov v 
sosednjo državo ali 76,0% več kot leta 1982. V sodelovanju s 
sosednjimi mejnimi organi je bilo ugotovljeno, da je prebeg 
uspel 60 (13) našim in 113 (85) tujim državljanom. Naši držav- 
ljani so se na ta način skušali predvsem izogniti plačilu 
depozita, v posameznih primerih pa je bil beg posledica 
avanturističnih in kriminalnih nagnjenj posameznikov oz. po- 
skus izmikanja izvršitve državljanskih in drugih obveznosti, v 
nobenem primeru pa ni bil ugotovljen beg iz političnih razlo- 
gov. 

1. Promet potnikov prek mejnih prehodov 
za mednarodni in obmejni promet t 

Razmere na mejnih prehodih v Avstrijo in Italijo so bile v 
minulem letu determinirane s posebnostmi ekonomskih gi- 
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banj na domačem trgu, napori za sanacijo in stabilizacijo 
jugoslovanskega gospodarskega sistema in porabo naftnih 
derivatov v prometu osebnih vozil, kar je vplivalo na manjše 
število potovanj naših državljanov prek državne meje tako v 
mednarodnem kot maloobmejnem prometu. V nekaterih me- 
secih smo beležili 40-60% manjše število potovanj v primer- 
javi z letom prej (npr.: v februarju zmanjšanje za 58%, v 
septembru za 55%, v aprilu za 54% itn.). Potovanja naših in 
tujih državljanov prek mejnih prehodov na območju SR Slove- 
nije so se lani zmanjšala za 24,6% v primerjavi z letom 1982, 
primerjava z letom 1981 pa kaže 31,4% zmanšanje števila 
potovanj. Omejitve pri prehajanju državne meje, zlasti uvedba 
depozitnega pologa, so prizadele predvsem maloobmejni 
promet ter v nekaterih okoljih vplivale tudi na neugodno 
razpoloženje prebivalstva ob meji. 

Čez mejne prehode za mednarodni in obmejni promet na 
območju SR Slovenije je lani v obe smeri potovalo 46,745.282 
(62,052.018) potnikov, od tega 18,947.149 (33,232.713) naših 
državljanov in 27,798.133 (28,819.305) tujcev. Potovanja naših 
aržavljanov so se zmanjšala za 42,9%, tujcev pa za 3,6%. 
Triletni primerjalni pregled gibanja števila potovanj kaže od 
oktobra 1982 izrazit padajoči trend. Največji padec števila 
izstopov je bil ugotovljen v novembru 1982, takoj po sprejemu 
ukrepov Zveznega izvršnega sveta. 

V mednarodnem prometu na slovenskih letališčih je bilo 
lani zabeleženih 203.241 (239.536) potnikov ali 16% manj koi 
leto prej, od tega se je število potovanj naših državljanov 
zmanjšalo za 26%, tujih pa za 11%. Prihod motornih vozil v 
mednarodnem in obmejnem prometu se je zmanjšal za 
42,7%. V mednarodnem prometu je bilo na letališčih 2% manj 
letal, od tega se je število naših letal zmanjšalo za 21,8%, 
medtem ko se je število poletov tujih letal povečalo za 23,9%. 
Na železniških mejnih prehodih je bilo v mednarodnem pro- 
metu 2,3% manj vlakov, v mednarodnih pristaniščih Koper, 
Izola, Piran, pa je pristalo 8,8% več plovil kot leto prej. 

Potniki v mednarodnem in obmejnem prometu 

Mesec Leto 
1981 1982 1983 

Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

4,136.987 
3.666.568 
4,338.482 
5,545.065 
5.443.569 
6.280.350 
8,515.236 
8,729.748 
5,837.015 
5.563.351 
4,736.598 
4,432.608 

3,989.583 
3,369.849 
4,115.593 
5,312.322 
5,553.755 
6,010.236 
9,083.501 
8,662.213 
6,255.172 
4,438.052 
2,404.442 
2,857.300 

2,245.072 
1,795.629 
2,643.234 
3,101.587 
3,587.945 
4,304.165 
6,900.170 
7,627.665 
4,453.281 
3,642.730 
3,027.701 
3,382.835 

V mednarodnem prometu je lani potovalo v tujino 5,657.242 
(12,028.184) naših državljanov ali 53% manj kot leto prej, k 
nam pa je dopotovalo 10,522,164 (11,138.197) tujcev ali 6% 
manj kot leta 1982. V obmejnem prometu se je število odho- 
dov naših državljanov zmanjšalo za 18% (od 4,149.217 na 
3,417.185 odhodov), medtem ko se je število prihodov tujcev 
povečalo za 1% (od 3,977.385 na 4,024.301). Zmanjšano šte- 
vilo prihodov tujcev je predvsem posledica manjšega števila 
njihovih potovanj v prvem polletju, od meseca avgusta dalje 
pa se je število prihodov tujcev v primerjavi z istimi meseci 
prejšnjega leta povečalo. Vzrok za to je zelo ugodna posezon- 
ska turistična ponudba in relativno zmanjšanje cen na našem 
trgu zaradi nižje vrednosti dinarja. 

Čez mejne prehode z Avstrijo je lani potovalo 23,631.840 
potnikov oziroma 17% manj kot leto prej, ko je mejo presto- 
pilo v obe smeri 28,458.284 potnikov, od tega se je število 
prehodov naših državljanov zmanjšalo za 21%, število preho- 
dov tujcev pa za 12%. 

Čez mejne prehode za mednarodni in obmejni promet z 
Italijo je potovalo 22,300.974 (32,914.435) potnikov ali 33% 
manj kot leto prej. Število prehodov naših državljanov se je 
zmanjšalo za 65,3% (od 16,553.345 na 5,739.405), prehodi 
tujih državljanov pa ohranjajo trend iz leta 1982 (+1%). 

Mejo z Madžarsko je lani prestopilo 609.227 (439.763) potni- 
kov ali 38% več kot leto prej. 

Zmanjšanje števila potovanj prek državne meje v minulem 
letu je posledica uvedbe plačila depozita za potovanja v 
tujino, ne glede na olajšave pri prehajanju meje z maloobmej- 
nimi prepustnicami. Restriktivni ukrepi so vplivali tudi na 
zmanjšanje števila prihodov tujih državljanov, zaradi izrazito 
negativne propagande v nekaterih zahodnoevropskih drža- 
vah. 

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

Na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet so 
delavci organov za notranje zadeve v letu 1983 izvedli 3114 
(2570) ukrepov zoper 1181 (1122) oseb, ki so jih zaradi storje- 
nih kaznivih dejanj in drugih zadev iskali pravosodni in drugi 
organi. Število ukrepov zoper naše državljane se je povečalo 
za 47%, zoper tujce pa za 9%. 

V minulem letu je bilo 180 (109) poskusov uporabe ponare- 
jene potne listine ali 65,1% več kot leto prej, od tega 153 (91) 
poskusov uporabe s strani naših državljanov in 27 (18) s strani 
tujcev. Tujo potno listino so skušali uporabiti posamezniki v 
92 (211) primerih, z neveljavno potno listino pa je nameravalo 
potovati preko državne meje 6641 (9250) potnikov, od tega 
3949 (5415) naših in 2692 (3835) tujih državljanov. Brez potne 
listine se je v SFRJ vrnilo 941 (1446) naših državljanov, od 
tega brez slehernega dokumenta 586 (813) občanov. Večini 
(74%) je bila potna listina odtujena v Italiji ali pa so navajali 
kot razlog izgubo. S potno listino za vrnitev je na mejne 
prehode v naši republiki dopotovalo 1387 (1707) naših držav- 
ljanov. 

Zaradi poskusa nedovoljenega vnosa orožja in streliva je 
bilo obravnavanih 199 (256) oseb, od tega 43 (37) tujcev in 156 
(219) naših državljanov. Zmanjšanje obravnavanih naših dr- 
žavljanov je predvsem posledica manjšega števila prehodov v 
letu 1983, ne pa toliko zmanjšanega interesa za ilegalno 
posest orožja. 

Lani je bilo na mejnih prehodih zaseženih 11.242 (15.692) 
primerkov različnih tiskanin ali 28,4% manj kot leto prej. 
Sodniku za prekrške je bilo prijavljenih lani 72 oseb, leto Drei 
pa le 29. 

Z dovoljenjem je bilo vnešeno v državo 311 (727) radijskih 
postaj, na mejnem prehodu je bilo deponiranih 534 (690) 
postaj 73 (102) je bilo zaseženih, 1285 (1735) pa zapečatenih. 

Naši varnostni organi so obravnavali zaradi klateštva, izvr- 
ševanja kaznivih dejanj, prepovedi vstopa, neveljavnega de- 
lovnega vizuma in iz drugih razlogov 2534 (2394) naših držav- 
ljanov (5,8% manj kot leto prej), ki so jih tuji mejni in varnostni 
organi vrnili v Jugoslavijo. Zaradi poskusa pobega v Italijo oz. 
Avstrijo ali ilegalnega prihoda v SFRJ sta bila lani obravna- 
vana 1202 (1161) tuja državljana ali 3,5% več kot ieto prej, od 
tega 435 (562) vzhodnoevropskih državljanov. 

Zaradi kršitev mejnega reda, predvsem zaradi tihotapstva 
(kava in tehnični predmeti), so mejni miličniki lani obravnavali 
3688 (2833) tujcev. Med tujci, ki so bili obravnavani zaradi 
tihotapstva blaga prek naših mejnih prehodov, je bilo v po- 
stopku 214 (223) Italijanov, 242 (129) zahodnonemških držav- 
ljanov, 108 (134) Avstrijcev itn. 

III. KRIMINALITETA 
Organi za notranje zadeve so v letu 1983 obravnavali 51.074 

(43.556) kaznivih dejanj ali 11,7% več kot leto prej. Zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja je bilo javnim 
tožilstvom ovadenih 36.682 (32.921) oseb ali 11,1% več kot 
leto prej. 

Družbena skupnost ter delovni ljudje in občani so bili s 
kaznivimi dejanji oškodovani za skupno 965.239.961, 
(816,271,043) din ali 18,2% več kot leta 1983, od tega je bilo 
družbeno premoženje oškodovano za 611,907.176, 
(586,942.860) dinarjev, zasebno pa za 353,332.285, 
(229.331.183) dinarjev. Višina gmotne škode se je v družbe- 
nem sektorju povečala za 4,3%, vendar je gmotno visoko 
ogrožena predvsem zasebna lastrrina občanov, kjer je bila lani 
oškodovanost v primerjavi z letom prej večja za 54,1%. 

Družbeno premoženje je bilo v 47,3% oškodovano s kazni- 
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mivi dejanji zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva (XIV. poglavje KZ SRS), 26,6% gmotne škode je bilo 
družbenemu sektorju povzročeno s kaznimivimi dejanji zoper 
družbeno in zasebno premoženje (XIV. poglavje KZ SRS) 
20,7% pa s kaznimivi dejanji zaper splošno varnost ljudi in 
premoženja (XX. poglavje KZ SRS) itn., medtem ko so bili 
občani najpogosteje oškodovani s kaznimivi dejanji zoper 
zasebno premoženje (90% vse gmotne škode na zasebnem 
premoženju). 

Kazniva dejanja v škodo družbenega sektorja se pojavljajo 
predvsem v tistih organizacijah združenega dela, kjer samo- 
zaščitne oblike organiziranja delavcev slabo ali ne delujejo, 
kjer se zanemarja ali celo opušča notranja kontrola, kjer je 
slabo poskrbljeno za zavarovanje družbenega premoženja 
izven delovnega časa. Neurejene razmere izkoriščajo posa- 
mezniki, ki si skušajo z inkriminiranimi dejanji pridobiti na 
lahek način večjo gmotno korist. Lani so organi za notranje 
zadeve obravnavali v škodo družbenega premoženja 14.911 
kaznivih dejanj ali 8,1% več kot leto prej oz. 29,2% vseh 
kaznivih dejanj v republiki. 

Občani so lani naznanili 36.163 (29.759) dejanj, s katerimi je 
bilo oškodovano zasebno premoženje ali drugače prizadeta 
osebna integriteta oz. dostojanstvo občana, ali 21,5% več kot 
leta 1982 oziroma 70,8% vse obravnavane kriminalitete v 
Sloveniji. 

Organom za notranje zadeve ni uspelo raziskati 43,3% 
kaznivih dejanj, od tega 21.832 dejanj zoper družbeno in 
zasebno premoženje ter 284 dejanj iz drugih poglavij Kazen- 
skega zakona SFRJ oz. SRS. Uspešnost odkrivanja pa se je v 
primerjavi z letom prej poslabšala za 3,3%. Z velikimi teža- 
vami pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj se organi za 
notranje zadeve soočajo predvsem v primerih, ko oškodovani 
dajejo nepopolne oz. pomanjkljive podatke o ukradenih pred- 
metih, ali pa ugotove krajo šele po daljšem času. 

Med osumljenimi je bilo obravnavanih 13.592 (12.025) oseb 
v starosti od 25 do 45 let, 12.531 (11.088) osumljencev je bilo 
starih med 18. in 25. letom, 6991 (6350) je bilo mladoletnikov, 
nad 46 let pa je bilo 3568 (3414) osumljencev. Zaradi storje- 
nega kaznivega dejanja je bilo obravnavanih še 2931 (2188) 
otrok. 

Zbrani podatki o osumljenih kažejo, da postaja območje 
naše republike zaradi geografskih, migrantskih in infrastruk- 
turnih posebnosti vse pogosteje mesto t. i. kriminalitete v 
tranzitu, kar še dodatno otežuje delo organov za notranje 
zadeve. 

10.994 (10.126) osumljencev je dejanje storilo na območju 
uprav za notranje zadeve, kjer nimajo stalnega ali začasnega 
bivališča, izven občine storitve dejanja pa je bivalo kar 50,5% 
vseh osumljenih. 

Proučevanje trenda kaznivih dejanj, ki so jih po letu 1978 
obravnavali organi za notranje zadeve v Sloveniji opozarja na 
skokovit porast kriminalitete po letu 1980. V primerjavi z 
letom 1978 se je leta 1981 povečalo število kaznivih dejanj za 
36,9%, leto kasneje za 59,5%, medtem ko je lani število 
kaznivih dejanj v primerjavi z letom, ko je bila sprejeta nova 
kazenska zakonodaja, večje že za 87,0%. Zlasti skokovito 
narašča splošna kriminalnost. V primerjavi z letom 1978 se je 
povečalo število teh dejanj za 92,3%. Umirjenejši trend kažejo 
dejanja v škodo gospodarstva (+30,3%) in kazniva dejanja s 
političnim obeležjem (+13,5%). 

Struktura kaznivih dejanj v letih 1978-83 

Kazniva dejanja 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Politične kriminal. 
- verižni indeks 
- bazični indeks 
Gospodar, kriminal. 
- verižni indeks 
- bazični indeks 
Splošne kriminalit. 
- verižni indeks 
- bazični indeks 

52 47 101 
90,4 214,9 

77 
76,2 

64 
83,1 

59 
92,2 

100 90,4 194,2 148,1 
2.270 2.315 2.582 2.801 

102,0 111,5 108,5 
100 102,0 113,7 123,4 

24.985 25.093 26.315 29.499 
100,4 104,9 112,1 

100 100,4 105,3 118,1 

123.1 113,5 
2.957 2.958 
105,6 100,0 
130.3 130,3 

40.535 49.057 
137.4 118,6 
162.2 192,3 

SKUPAJ 27.307 27.455 28.998 37.377 43.556 51.074 
— verižni indeks 100,5 105,6 111,7 134,5 117,3 
— bazični indeks 100 100,5 106,2 136,9 159,5 187,0 

njen. Postopno narašča delež kaznivih dejanj splošne krimi- 
nalitete (84,1% vse kriminalitete v letu 1983), zmanjšuje pa 
delež kaznivih dejanj v škodo narodnega gospodarstva (5,8%) 
in zoper ustavne temelje SFRJ oz. SRS (0,1%). Kazniva deja- 
nja gospodarske oz. politične odklonskosti inkriminirana po 
kazenskih zakonih SR Slovenije in SFRJ ter drugih zakonih 
ohranjajo obseg iz leta prej. 

Če upoštevamo predvsem večjo občutljivost občanov in 
drugih subjektov ter doslednejše prijavljanje in povečan nad- 
zor organov za notranje zadeve prav na področju kaznivih 
dejanj manjše družbene nevarnosti (npr.: žepna tatvina - 
+33,4%; tatvina kolesa - +55,1%; tatvina - z avtomobila - 
+38,2% itn.), je porast v mejah pričakovanega. Vendar je 
očitno, da stopnja kriminalne odklonskosti v republiki nara- 
šča, čeprav ne tako skokovito kot kažejo splošni statistični 
pokazatelji, katerih odklone povzroča obrobna kriminalnost, 
ki je bila vedno na nivoju določene stopnje družbene tolerant- 
nosti glede na stabilnost družbenoekonomskih in političnih 
razmer. Stanje sicer ni zaskrbljujoče, vendar ne gre prezreti, 
da je bilo lani obravnavanih 94 kaznivih dejanj kupčevanja z 
zlatim denarjem in tujo valuto (leta 1982 36), 17 kaznivih 
dejanj ponarejanja vrednotnic (4), 42 poskusov umora (35), 13 
kršitev samoupravljanja (7), 48 primerov spolnega nasilja (35), 
125 grabežev (81), 67 primerov organizirane nedovoljene tr- 
govine (40), 172 ropov (139) itn.; kar terja od organov odkriva- 
nja, pregona, sodstva in inšpekcijskih služb ter nosilcev sa- 
mozaščitnih aktivnosti enoten, načrten in organiziran preven- 
tivni nastop. 

1. Gospodarska kriminaliteta 
Organi za notranje zadeve so lani obravnavali 2.958 (2.957) 

kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, s katerimi sta bila 
družbena skupnost in združeno delo oškodovana za 
309,188.337 dinarjev ali za 29,8% več kot leto prej. Nespreme- 
njen obseg gospodarske kriminalitete je v mejah pričakova- 
nega, zaradi preventivne naravnanosti predvsem v odkrivanje 
tistih kaznivih dejanj v gospodarstvu, ki merijo na spodkopa- 
vanje ekonomskih osnov našega družbenopolitičnega si- 
stema ali pa resneje ogrožajo poslovno uspešnost organizacij 
združenega dela. 

Od skupnega števila kaznivih dejanj gospodarske kriminali- 
tete je bilo lani obravnavanih 1.893 (1.990) dejanj, ki jih šte- 
jemo med pravo gospodarsko kriminaliteto ali 4,9% manj kot 
leto prej. 

V panogi notranje trgovine je bilo odkritih 10,6% kaznivih 
dejanj gospodarske kriminalitete, 9,9% v industriji in rudar- 
stvu, 7,6% v panogi prometa in zvez, 6,9% v panogi finančno- 
tehničnih storitev itn. Večji porast beležimo pri kaznivih deja- 
njih kupčevanja z zlatim denarjem ali tujo valuto (od 36 na 94), 
zlorabe uradnega položaja (od 6 na 12), dajanja prednosti 
kupcem (od 11 na 26), kršitve predpisov o cenah (od 4 na 11), 
nezakonitega lova (od 47 na 96), dajanja podkupnine (od 27 
na 40), medtem ko se je število inkriminiranih dejanj po 
Carinskem zakonu povečalo od 95 na 159 kaznivih dejanj. 

Na področju zunanjetrgovinskega poslovanja so lani organi 
za notranje zadeve obravnavali 9 (23) kaznivih dejanj. Stati- 
stično zmanjšanje ni odraz dejanskega stanja v zunanjetrgo- 
vinskem poslovanju organizacij združenega dela, ampak 
predvsem nemoči organov za notranje zadeve, da se uspešno 
zoperstavijo negativnim pojavom na tem področju gospodar- 
ske dejavnosti, ker večina organizacij združenega dela razpo- 
laga s pomanjkljivo in nepopolno dokumentacijo in je zbira- 
nje obremenilnih dokazov skoraj nemogoče ali pa je dokazljiv 
le gospodarski prestopek. Odkritih je bilo 66 utaj davščin in 
drugih družbenih dajatev, zaradi katerih je bila družbenopoli- 
tična skupnost oškodovana za 21,656.466 dinarjev. 

Navedene posebnosti vplivajo tudi na spremembe v notranji 
strukturi kriminalitete, čeprav splošni trend ostaja nespreme- 
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PREGLEDNICA: Kazniva dejanja gospodarske 
kriminalitete po poglavjih KZ SFRJ in KZ SRS 
ter drugih zakonih 

Poglavje Število kaznivih 
dejanj 

+% 

1982 1983 
1 
KZ SFRJ 
- XVIII. pogl. 
- XIX. pogl. 
KZ SRS 
- VIII. pogl. 
IX. pogl. 
XIV. pogl. 
XVII. pogl. 
Carinski zakon 
Drugi zakoni 

218 
14 

28 
103 

2.434 
64 
95 

1 

269 
19 

37 
96 

2.299 
78 

159 
1 

123,4 
135,7 

132,1 
93,2 
94,5 

121,9 
167,4 
100,0 

Skupaj 2.957 2.958 100,0 
Ob različnih kriterijih dinarskega in deviznega poslovanja 

na domačem trgu predvsem pri prodaji bele tehnike in za- 
bavne elektronike ugotavljamo številne primere nedovoljene 
preprodaje in zamenjave deviznih sredstev. Lani je bilo obrav- 
navanih kar 94 kaznivih dejanj v zvezi s prodajo ali preprodajo 
večjih vsot deviznih sredstev. 

Aktualna je problematika ponarejanja oz. razpečevanja po- 
narejenega denarja po čl. 168 KZ SFRJ. Javnemu tožilstvu je 
bilo poslanih 17 (22) ovadb, vendar je bilo samo v dveh 
operativnih akcijah organov za notranje zadeve na območju 
naše republike zaseženih 1.249 ponaredkov USA dolarjev, 
največ v apoenih po 100 USA dolarjev. Registriranih je bilo 
tudi 12 primerov ponaredkov bankovcev po 500 dinarjev tipa 

* »Crna Sora«. 
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja gospodarske krimi- 

nalitete je bilo jaVnim tožilstvom ovadenih 3.416 (3.419) oseb. 
Med ovadenimi je 8,3% direktorjev, 4,9% trgovskih poslovo- 
dij, 4% gostincev, 3,6% prodajalcev itn. Generalni, finančni, 
komercialni in drugi direktorji so bili osumljeni storitve kazni- 
vega dejanja zlorabe položaja oz. pravic odgovorne osebe 
(62), nevestnega gospodarjenja (52), ponarejanja ali uničenja 
poslovnih listin (45), grabeža (30), kršitve samoupravljanja 
(12) itn. Odgovorne osebe v trgovinah so osumljene storitve 
32 kaznivih dejanj nevestnega gospodarjenja, 20 grabežev, 49 
ponaredb listin itn., gostinci pa 38 poneverb, 18 kaznivih 
dejanj nevestnega gospodarjenja, 14 dejanj nedovoljene trgo- 

18,6% osumljenih so organi za notranje zadeve že obravna- 
vali zaradi istih ali podobnih kaznivih dejanj. Med povratniki 
prevladujejo storilci kaznivega dejanja gozdne tatvine (118), 
poneverbe (80), neupravičene uporabe (51), grabeža (44), 
nedovoljene trgovine (33), ponarejanja oz. uničenja poslovnih 
listin (31) itn. 

Organi za notranje zadeve so lani sami odkrili 58,7% kazni- 
vih dejanj gospodarske kriminalitete. Ostala kazniva dejanja, 
ki so jih obravnavali organi za notranje zadeve, so prijavili: 
oškodovane organizacije združenega dela (28,5%), oškodo- 
vane osebe (9,3%), neoškodovane osebe (3,2%), neoškodo- 
vane organizacije združenega dela (2,1), inšpekcijske službe 
(1,4%) in SDK (0,2%). Kot v prejšnjih letih tudi lani opozarja 
struktura odkrivanja kaznivih dejanj v škodo gospodarstva na 
slabosti v medsebojnem sodelovanju strokovnih služb in v 
nekaterih primerih tudi na neučinkovitost nosilcev samoza- 
ščitnih aktivnosti v organizacijah združenega dela. 

2. Splošna kriminaliteta 
Lani je bilo na območju naše republike obravnavanih 

48.057 (40.535) kaznivih dejanj splošne kriminalitete ali 94,1% 
vse odkrite kriminalitete v Sloveniji. V primerjavi z letom prej 
se je število teh dejanj povečalo za 18,6% ali 7.521 primerov. 
Porast je posledica skokovitega naraščanja kaznivih dejanj 
zoper družbeno in zasebno premoženje (XV. poglavje KZ 
SFRJ), vendar ne gre zanemariti postopnega naraščanja tudi 
nekaterih drugih vrst kaznivih dejanj. Poleg večjega števila 
kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje (lani 
obravnavano 42.040 takšnih inkriminiranih dejanj ali 20,5% 

več kot leto prej), beležimo porast kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo (od 2.059 na 2.104), pravni promet (od 690 na 
842), spolno nedotakljivost in moralo (od 361 na 409), svobo- 
ščine in pravice človeka in občana (od 309 na 392), zoper 
pravosodje (od 252 na 286) in zakonsko zvezo, družino in 
mladino (od 155 na 166). 

Med kaznivimi dejanji zoper družbeno in zasebno premože- 
nje je bilo obravnavanih 23.946 (19.751) tatvin, 10.180 (8.230) 
velikih tatvin, 3.335 (2.562) poškodovanj tuje stvari, 2.266 
(2.102) goljufij, 1.189 (1.164) odvzemov motornega vozila, 412 
(376) prikrivanj, 257 (289) nezakonitih vselitev, 172 (139) ropov 
itn. Večji porast beležimo pri kaznivih dejanjih velike tatvine 
nad 100.000,- (+ 122%), roparske tatvine do 100.000,- dinar- 
jev (+75%), vlomne tatvine nad 100.000 - (+61,1%), tativne 
kolesa (+55,1%), tatvine iz avtomobila (+38,2%), žepne ta- 
tvine (+33,4%), poškodovanja tuje stvari (+ 30,0%), ropa (+ 
23,0%) itn. Porast nekaterih dejanj je posledica malomarnega 
in brezbrižnega odnosa do premoženja, naivnega zaupanja in 
celo praznoverja ter nesamozaščitnega obnašanja ljudi in tudi 
delovnih organizacij. 

V primerjavi z letom prej se je lani na škodo družbenega 
premoženja povečalo število tatvin za 13,0%, velikih tatvin pa 
za 13,3%, na škodo zasebnega premoženja pa se je število 
tatvin povečalo za 24,0%, velikih tatvin pa za 27%, medtem ko 
se je število ogoljufanih občanov povečalo za 33%. 

Med ostalimi kaznivimi dejanji se je v večjem obsegu pove- 
čalo število kaznivih dejanj poskusa umora (od 35 na 48) in 
posilstva (od 97 na 104), spolnega nasilja (od 35 na 48) 
napada na uradno osebo (od 60 na 65) itn. 

Zaskrbljujoč je trend postopnega naraščanja hujših kazni- 
vih dejanj zoper življenje in telo (+ 2,1%) ter spolno nedotak- 
ljivost in moralo (+ 12,7%). Večinoma so povod neurejene in 
skaljene družinske oz. zakonske razmere ter razmere v sose- 
ski, ki jih skušajo posamezniki v vinjenosti reševati na nasilen 
in brezobziren način. Lani je bilo zabeleženih več primerov 
divjaškega obračunavanja skupin občanov, ki je imela za 
posledico tragično smrt posameznika. Obravnavanih je bilo 
tudi 521 (537) samomorov, od tega 9 (15) mladoletnikov ter 
161 (170) poskusov samomora, od tega je poskušalo narediti 
samomor 21 (46) mladoletnih oseb. Med vzroki najpogosteje 
ugotavljamo nesporazum v zakonu ali družini, duševne mot- 
nje, predhodno storjeno kaznivo dejanje, obup nad socialnimi 
razmerami ali zaradi bolezni, učni uspeh, nesrečno ljubezen 
ipd. 

Zaradi malomarnosti in podcenjevanja zaščitnih ukrepov in 
neupoštevanja predpisov so organi za notranje zadeve javnim 
tožilstvom poslali 15 (13) ovadb za kaznivo dejanje zoper 
človekovo zdravje. Obravnavanih je bilo tudi 10 (17) množič- 
nih zastrupitev s hrano ali vodo, zaradi česar je zdravnikovo 
pomoč iskalo 165 (858) odraslih občanov in 236 (46) otr.ok. 

24 ovadb so organi za notranje zadeve poslali pristojnim 
javnim tožilstvom zaradi suma storitve kaznivega dejanja uni- 
čenja ali onesnaženja človekovega bivalnega okolja in pitne 
vode. Lani so organi za notranje zadeve obravnavali v zadnjih 
desetih letih največje število primerov (86) onesnaženja rek, 
potokov in jezer, kjer je prišlo do večjega ali manjšega po- 
mora rib oz. ribjega zaroda. V vseh primerih je bila ugotov- 
ljena človekova malomarnost in neodgovorno ravnanje. 

Rekreativne aktivnosti so lani terjale 48 življenj in 31 telesno 
poškodovanih, od tega so v 27 primerih občani izgubili življe- 
nje zaradi neveščosti pri plavanju, medtem ko je v gorah 
izgubilo življenje 20 planincev, 16 pa je bilo telesno poškodo- 
vanih. Padci, zastrupitve z ogljikovim monoksidom, opekline 
ter nespretno rokovanje z električnimi napravami v gospo- 
dinjstvu je terjalo 27 življenj (3 otroci) in 7 huje telesnih 
poškodovanih. Organi za notranje zadeve pa so obravnavali 
tudi 246 nenadnih smrti, ko je bil podan sum storitve kazni- 
vega dejanja, ter 50 utopitev, ki so bile v večini posledica 
nesrečnega padca vinjene osebe v jarek, potok ali reko. 

Tihotapljenje, preprodaja, pridobivanje, omogočanje uživa- 
nja in samo uživanje mamil postaja kljub navideznemu zmanj- 
šanju števila kaznivih dejanj v zvezi z mamili na območju naše 
republike iz leta v leto aktualnejše. Da bi preprečili in zavrli to 
družbeno zlo, so organi za notranje zadeve lani ovadili jav- 
nemu tožilcu 128 oseb, ki so osumljene storitve 111 (160) 
kaznivih dejanj, od tega 55 kaznivih dejanj neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili, 56 kaznivih dejanj omogoča- 
nja uživanja mamil. Obravnavanih je bilo še 6 kaznivih dejanj 
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tativne mamila in 3 ponaredbe listin z namenom pridobitve 
farmacevtskih narkotikov, po zakonu o proizvodnji in pro- 
metu z mamili pa je bil pristojnemu organu poslan predlog o 
uvedbi postopka o prekršku zaradi neupravičene posesti ma- 
mila. Skupno je bilo lani v zvezi z mamili predlagano v kazen- 
sko oziroma upravno kaznovanje 192 oseb. 

Administrativne omejitve v zvezi s prehajanjem državne 
meje so vplivale na zmanjšani vnos mamil iz tujine. Lani so 
organi za notranje zadeve obravnavali le 3 primere vnosa 
mamil iz tujine za potrebe slovenskega ilegalnega tržišča. 
Potrebe po mamilih v Sloveniji skušajo posamezniki nadome- 
stiti z lastno proizvodnjo. V 37 obravnavanih primerih je npr. 
marihuana izvirala z ilegalnih nasadov konoplje v Sloveniji. 
Nasadi so bili odkriti na območju celotne Slovenije, zaseženo 
je bilo 647 rastlin in nad 40 kg pripravljene marihuane, obrav- 
navanih pa je bilo tudi 11 oseb, ki so nameravale z zarezova- 
njem maka pridobiti surovi opij, kot nadomestek za morfij in 
heroin. V 20% primerov so bili kot osumljenci obravnavani 
mladoletniki. 

Naša republika še vedno predstavlja pomembno tranzitno 
območje iz azijskih držav na zahodnoevropsko ilegalno trži- 
šče. Število tranzitnih pošiljk se je zaradi vojne na Bližnjem 
Vzhodu zmanjšalo, vendar so organi za notranje zadeve lani 
odkrili dve kontejnerski pošiljki iz Trsta na železniško postajo 
v Sežani s 3.882 kg hašiša v ploščah, ki sta bili naslovljeni na 
nizozemskega kupca. Obravnavani so bili še trije primeri 
mednarodnega tihotapstva mamil, pri tem pa je bilo zaseženih 
45 kg hašiša, 6,5 kg marihuane in 900 gramov heroina. 

Iz leta v leto postaja aktualnejša problematika alkoholizma 
kot kriminogenega dejavnika. Lani so vinjene osebe storile 
3.395 (3.096) kaznivih dejanj. Čeprav v strukturi raziskanih 
kaznivih dejanj predstavljajo kazniva dejanja vinjenih oseb 
skromen delež (11,7%), pa je vloga alkohola kot dejavnika, ki 
je spodbudil ali pospešil storitev kaznivega dejanja, večja pri 
hujših oblikah kaznivih dejanj. Polnoletne osebe so pod vpli- 
vom alkohola storile 3.074 kaznivih dejanj, od tega 702 deja- 
nja zoper življenje in telo (35,3% vseh raziskanih tovrstnih 
kaznivih dejanj), 327 (60,7%) zoper javni red in mir, 84 (25,8%) 
zoper spolno nedotakljivost in moralo, 1.617 (10,6%) zoper 
družbeno in zasebno premoženje, 116 (34,5%) zoper svobo- 
ščine in pravice človeka in občana itd. Mladoletniki so pod 
vplivom alkohola storili 321 (leto prej 284) kaznivih dejanj, od 
tega 24 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 7 zoper spolno 
nedotakljivost in moralo, 259 zoper družbeno in zasebno 
premoženje, 10 zoper javni red in mir, 8 zoper splošno varnost 
javnega prometa itd. 

Agresivno ter nasilniško vedenje mladoletnikov in otrok se 
je lani povečalo. Posebnosti v minulem letu opozarjajo, da so 
odkloni med mladimi pogojeni tudi s problemi, ki nastajajo v 
procesih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, upadanja 
osebnega standarda, izrabe prostega časa itn. Razmere ter- 
jajo nujne in koordinirane napore vseh družbenih dejavnikov, 
vzgojno-izobraževalnih ustanov, skrbstvenih organov, druž- 
benopolitičnih in družbenih organizacij ter staršev, da bi 
odpraviti negativne posledice in zagotovili zdravo ter ustvar- 
jalno življenje mladih. 

Organi za notranje zadeve so obravnavali 6.991 (6.385) 
mladoletnikov (5,9% vseh mladoletnih oseb v SR Sloveniji), ki 
so bili osumljeni storitve 5.338 (4.646) ksznivih dejanj ali 
14,9% več kot leto prej oziroma 13,7% vseh obravnavanih 
kaznivih dejanj v republiki. Od skupnega števila obravnavanih 
je bilo 41,3% (38,5%) mlajših in 58,7% (61,5%) starejših 
mladoletnikov. 

V strukturi mladoletniške kriminalitete prevladujejo kazniva 
dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje (91,9% vseh 
kaznivih dejanj mladoletnih), od tega 2.596 (2.340) tatvin, 
1.478 (1.180) velikih tatvin, 425 (337) poškodovanj tuje stvari, 
198 (242) odvzemov motornega vozila, 105 (79) prikrivanj, 73 
(64) goljufij, 15 (10) ropov itd. Zoper človekovo življenje in telo 
je bilo storjenih 87 (80) kaznivih dejanj, od tega 2 (0) umora, 1 
(1) poskus umora, 1 (1) posebno huda telesna poškodba, 19 
(24) hudih telesnih poškodb, 46 (39) lahkih telesnih poškodb 
in 18 (15) drugih tovrstnih kaznivih dejanj. Zaskrbljujoč je 
porast kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in moralo 
(od 39 na 68 primerov), povečalo pa se je število posilstev (od 
13 na 14), poskus posilstva (od 8 na 16), spolnega nasilja (od 3 
na 9) in drugih tovrstnih dejanj (od 15 na 29). V 7 (5) primerih 
so bili mladoletniki obravnavani zaradi suma storitve kazni- 

vega dejanja s političnim obeležjem, od tega v 6 primerih 
zaradi zbujanja narodnostnega, verskega ali rasnege razdora, 
sovraštva oz. nestrpnosti in v 1 primeru žalitve SFRJ. 

Povečalo se je predvsem število kaznivih dejanj lahke tele- 
sne poškodbe, poskusa posilstva, spolnega nasilja, tatvine, 
velike tatvine, ropa, poškodovanja tuje stvari, krive ovadbe itn. 
Prvič pa lani beležimo med mladoletniki kazniva dejanja iz- 
daje nekritega čeka (6), ponarejanja vrednotnic (2), dokonča- 
nega umora (2), poškodovanja stvari kulturnega pomena (1), 
dajanja podkupnine (1), hudega kaznivega dejanja zoper 
splošno varnost (2) in inkriminiranega dejanja v zvezi s 361. 
točko Carinskega zakona. 

Varnostno in tudi širše družbeno je zaskrbljujoče narašča- 
nje kaznivih dejanj otrok. Zaradi storitve kaznivega dejanja se 
je lani z delavci organov za notranje zadeve srečalo 2.931 
(2.188) otrok ali 33,95% več kot leto prej. Otroci so storili 
1.428 (1.073) kaznivih dejanj ali 33,1% več kot leta 1982, od 
tega 965 (667) tatvin, 221 (221) velikih tatvin, 111 (88) poško- 
dovanj tuje stvari, 36 (1) skrunitev spominskih obeležij, 22 (33) 
odvzemov motornih vozil, 4 (3) kaznivih dejanj hude in 6 (4) 
lahke telesne poškodbe itn. 

Visok porast kaznivih dejanj kot tudi obravnavanih otrok 
kaže na slabosti in zastoj v naporih vseh, ki skrbe za vzgojo 
najmlajšega rodu. Problematika je resnejša predvsem zaradi 
tega, ker so vsa evidentirana dejanja naznanili občani oz. 
oškodovane organizacije združenega dela in niso posledica 
preventivno-nadzorne dejavnosti organov za notranje zadeve. 

V organizacijah združenega dela je bil lani obravnavan 201 
(225) škodni primer ali 10,7% manj kot leto prej, od tega je 
bila v 11 primerih škoda namerno povzročena. V večini ško- 
dnih primerov je bil vzrok dotrajanost naprav, tehnična okvara 
in malomarno pa brezbrižno ravnanje posameznikov. 

Na območju Železniškega gospodarstva Slovenije je bilo 
zabeleženih 172 (168) izrednih dogodkov ali 2,4% več kot leto 
prej, od tega 126 (108) iztirjenj vagonov ali vlečnih strojev, 18 
(29) naletov, 9 (11) požarov itn. Železniško gospodarstvo je 
bilo s temi dogodki oškodovano za 50.000.000, dinarjev. Med 
vzroki prevladuje malomarnost, neupoštevanje predpisov ter 
tehnične okvare. Zaradi nepremišljenega sestopanja iz voze- 
čega vlaka je bilo 9 oseb hudo telesno poškodovanih, za 
poškodbami pa so podlegle 3 osebe. Ob neprevidnem prečka- 
nju ali hoji po tirih je 23 (18) oseb izgubilo življenje, 22 (12) pa 
je bilo hudo telesno poškodovanih. 

V organizacijah združenega dela so organi za notranje 
zadeve obravnavali 259 (224) nesreč pri delu, ki so imele za 
posledico 31 (31) mrtvih in 215 (262) hudo telesno poškodova- 
nih. Vzroki nesreč so neupoštevanje navodil o varstvu pri delu 
ter neprevidnost prizadetih. 

V zasebnem sektorju so nesreče pri delu lani terjale 62 (31) 
življenj, 42 (262) občanov pa je bilo hudo poškodovanih. Za 
posledicami sta umrla 2 otroka, 3 pa so bili hudo poškodo- 
vani, Najpogostejše so nesreče ob kmetijskih opravilih (41 
mrtvih in 42 ranjenih). Neizkušenost traktorista ter podcenje- 
vanje vozniških sposobnosti pa je lani terjalo 20 življenj (2 
otrok) in 23 poškodovanih (3 otrok). 

IV. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
TER SPLOŠNE VARNOSTI DELOVNIH LJUDI 
IN OBČANOV 

Razmere na področju javnega reda in miru ter splošne 
varnosti delovnih ljudi in občanov so bile v preteklem letu 
zadovoljive in stabilne. Organi za notranje zadeve niso zaznali 
večjih in organiziranih oblik kršitev javnega reda in miru ter 
drugih družbenoškodljivih pojavov, ki bi širše ogrozili varnost 
delovnih ljudi in občanov v naši republiki. Kljub ugodnim 
trendom na področju javnega reda in miru pa ni mogoče 
zaobiti postopnega naraščanja nekaterih težjih oblik kršitev, 
kot so pretepanja, kršitve s političnim obeležjem in prostitu- 
cija, pa tudi vse pogostejše primere točenja alkoholnih pijač 
mladoletnim in vinjenim osebam, kar v nekaterih okoljih in 
sredinah bistveno vpliva na neurejene odnose med ljudmi. 
Primeri najtežjih kršitev so se praviloma pojavljali v gostinskih 
lokalih ali njihovi neposredni bližini. 
1. Prekrški zoper javni red in mir 

Organi za notranje zadeve so v letu 1983 predlagali sodni- 
kom za prekrške uvedbo postopka o prekršku zoper 32.803 
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osebe, ki so storile skupno 36.262 prekrškov po Zakonu o 
javnem redu in miru ali 1,5% več kot leto prej. 

V notranji strukturi kršitev javnega reda in miru ni zabeleže- 
nih bistvenih odstopanj od večletnih trendov, čeprav ugotav- 
ljamo naraščanje deleža nekaterih skupin prekrškov. Med 
kršitvami prevladujejo primeri prepiranja in kričanja (57,2%), 
pretepanja (12,7%), omalovaževanja pooblaščenih uradnih 
oseb (9,2%) in pijančevanja (8,7%). Varnostno indikativno je 
povečanje števila primerov pretepanja in točenja alkoholnih 
pijač vinjenim in mladoletnim osebam v večjih urbanih sredi- 
ščih ter v poznih večernih in nočnih urah. Zaradi motenja ali 
ogrožanja javnega reda in miru je bilo tako obravnavanih kar 
22.126 oseb (67,5%), ki so storile 25.216 kršitev javnega reda 
in miru pod vplivom alkohola, ali 2,3% več kot leto prej. Med 
kršitvami, storjenimi pod vplivom alkohola, prevladujejo pri- 
meri prepiranja in kričanja (61,8%), pretepanja (11,7%), oma- 
lovaževanja pooblaščenih uradnih oseb (10,3%) in druge krši- 
tve, ki imajo obeležje nedostojnega ali drznega vedenja. Or- 
gani za notranje zadeve so lani namenili veliko pozornost 
nedovoljenemu točenju alkoholnih pijač mladoletnim in vinje- 
nim osebam ter pri tem podali sodniku za prekrške 536 prijav 
zoper 1.031 gostinskih delavcev ali 27,1% več kot leto prej, 
ker se niso ravnali v skladu z zakonskimi določili. 

Kršilci Indeks 
1982 % 1983 % 

- prepiranje in kričanje 19.994 
- pretepanje 4.294 
- omalovaž. poobl. urad. 

oseb 3.517 
- pijančevanje 3.410 
- klat. in potep. 1.241 

56,0 20.748 
12,0 4.589 

57,2 
12,7 

103 
106 

9,8 3.336 9,2 94 
9,5 3.-144 8,7 92 
3,5 1.169 3,2 94 

V starostni strukturi kršiteljev prevladujejo osebe stare nad 
25 let (63,8%), sledijo osebe v starosti od 21 do 25 let (23,7%) 
ter v starosti od 18 do 21 let (9,5%), medtem ko se mladolet- 
niki pojavljajo kot kršilci javnega reda in miru le v 2,7% 
primerov. 

13.868 prekrškov ali 38,2% so delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali v gostinskih objektih, 22,6% na ulici oz. 
trgu, 18,5% na drugih javnih krajih, 16,6% v stanovanjih 
občanov, 3,0% na javnih shodih oz. prireditvah, 1,0% pa na 
sredstvih javnega prevoza. Večje povečanje kršitev javnega 
reda in miru ugotavljamo na vlakih (22,1%) in javnih shodih 
oz. prireditvah (14,9%) ter ostalih krajih (23,4%). 

Lani je bilo obravnavanih 11.435 (34,9%) večkratnih kršite- 
ljev javnega reda in miru. Njihov največji delež je bil ugotov- 
ljen med klateži (77,3%), velik odstotek povratnikov pa je bil 
zaznan tudi med osebami, ki so se drzno vedle (38,2%), 
pretepale (34,7%) ali kričale (35,6%) na javnem kraju. 

2. Uporaba prisilnih sredstev, napadi na 
miličnike in pritožbe občanov 

Organi za notranje zadeve so pri zagotavljanju javnega reda 
in miru ter splošne varnosti delovnih ljudi in občanov v 652 
primerih uporabili sredstvo prisile, od tega v 35 primerih 
neupravičeno. Od vseh uporab prisilnih sredstev so v 532 
primerih uporabili fizično silo, 72 primerih gumijevko ter 
službenega psa v 26 primerih. 

Zaradi neupravičene uporabe prisilnih sredstev ter prekora- 
čitve pooblastil je bil en miličnik sodno kaznovan, šestinštiri- 
desetim je bil izrečen disciplinski ukrep, sedeminpetdeset pa 
jih je bilo opozorjenih, medtem ko zoper 12 miličnikov disci- 
plinski postopek še teče. 

Pri opravljanju svojih nalog so bili miličniki v 97 primerih 
napadeni, od tega v 76 primerih s fizično silo, v 5 primerih s 
prevoznimi sredstvi, v 1 primeru s strelnim orožjem, v 21 pa z 
drugim nevarnim sredstvom (nož, orodje, steklenica ipd.). V 
49 primerih so bili miličniki napadeni ob vzdrževanju javnega 
reda in miru, v 19 ob urejanju in kontroli cestnega prometa, v 
11 pri legitimiranju itd. Zaradi odvrnitve napada na poobla- 
ščeno uradno osebo je bilo v skladu z zakonskimi določili v 3 
primerih uporabljeno strelno orožje. 

Delovni ljudje in občani so se zoper delo ali postopek 
organov za notranje zadeve pritožili v 316 primerih, od tega v 
96 ali 30% utemeljeno in 220 ali 70% neutemeljeno. Občani so 
se največkrat pritožili zaradi nedovoljene uporabe prisilnih 

sredstev, netaktnega postopka, zaradi ukrepov pri cestno- 
prometnih prekrških itd. 

V. VARNOST V CESTNEM PROMETU 
Nekajletni primerjalni statistični kazalci prometne varnosti 

kažejo za leto 1983 ugoden trend gibanja vseh odklonskih 
pojavov na slovenskih cestah. Vendar pa prometno-varnostne 
razmere v Sloveniji bistveno ne odstopajo od negativnih tokov 
zadnjih let, če pri tem upoštevamo učinkovanje tudi drugih 
objektivnih faktorjev, ki so vplivali v zadnjem letu na zmanjša- 
nje prometa, kot so: napori za ekonomsko stabilizacijo na- 
šega gospodarstva, administrativno omejevanje porabe go- 
riva z boni in višjimi cenami, upad družbenega standarda 
občanov, omejene možnosti potovanj v tujino, večja uporaba 
množičnih sredstev prevoza na delo, pomanjkanje rezervnih 
delov ipd. Če pri tem upoštevamo še večje preventivne napore 
prometnih miličnikov, svetov za vzgojo in varnost v cestnem 
prometu, komitejev v krajevnih skupnostih in pooblaščenih 
organizacij na področju prometa v minulem letu ter težave pri 
vzdrževanju vozil na motorni pogon in pri modernizaciji vozi- 
šča, terjajo prometnovarnostne razmere širšo družbeno po- 
zornost ter nadaljnjo krepitev preventivnih aktivnosti za 
zmanjšanje najhujših posledic in zagotovitev ugodnejših var- 
nostnih trendov. Kljub zmanjšanju števila prometnih nezgod 
so prometne nezgode v letu 1983 terjale kar 27 smrtnih žrtev 
na 100.000 prebivalcev, medtem ko je bil v prometnih nesre- 
čah huje ali lažje poškodovan vsak dvestotrideseti občan naše 
republike. 

Organi za notranje zadeve so se poleg nadzora in urejanja 
prometa na slovenskih cestah ter,ob številnih preventivnih 
akcijah, aktivno vključili v republiško akcijo »NNNP '82«, ki se 
je nadaljevala tudi v letu 1983 in ki je posebno pozornost 
namenila zmanjšanju števila prometnih nezgod in njihovih 
posledic. Pri tem je bila ugotovljena vrsta pomanjkljivosti, ki 
bistveno vplivajo na varnostne razmere v cestnem prometu, 
od prometne neozaveščenosti ter neznanja kolesarjev in peš- 
cev, slabe in neustrezne tehnične opremljenosti vozil, neprila- 
gojene vožnje razmeram na cestišču, vinjenosti in brezobzir- 
nosti voznikov, premajhne učikovitosti inšpekcijskih služb, 
premajhne aktivnosti upravljalcev cest, pomanjkanja rezerv- 
nih delov, problema informiranja in vodenja različnih evidenc 
o cestah in nenazadnje do nepoznavanja določb novega Za- 
kona o varnosti cestnega prometa. Tako je bilo vzdrževalcem 
cest posredovano 624 (leto prej 410) predlogov za odpravo 
raznih pomanjkljivosti, ki so neposredno vplivale na varnost 
in potek prometa. 

Celotni cestnovarnostni položaj ni zadovoljiv, zato so or- 
gani za notranje zadeve v naši republiki selektivno okrepili 
poostren nadzor predvsem nad tistimi kategorijami udeležen- 
cev, ki so bili v minulih letih pogosteje žrtve ali povzročitelji 
prometnih nezgod z najhujšimi posledicami. Poostren nadzor 
nad kolesarji, ki so ob voznikih najpogostejše žrtve in povzro- 
čitelji prometnih nezgod, je opozoril, da kljub povečanju 
kolesarskega prometa ob omejitvi porabe goriv, odgovorni 
dejavniki še vedno niso storili dovolj za zagotovitev boljše 
prometne varnosti te kategorije udeležencev v cestnem pro- 
metu. V večjih urbanih okoljih in središčih mest se npr.: 
opuščajo posebne površine za kolesarje ter se prenašajo na 
del cestišča, ki je namenjen prometu motornih vozil ali hoji 
pešcev. Zlasti neurejene so razmere ob avtobusnih postajali- 
ščih. Nadzor nad najmlajšimi kolesarji v cestnem prometu pa 
kaže, da nad polovico pregledanih koles tehnično ni popol- 
nih. Napake so bile ugotovljene predvsem na svetlobnih tele- 
sih in zavornem mehanizmu. 

V septembru je v Sloveniji potekala akcija »Varna pot v 
šolo«. V akcijo so se poleg miličnikov vključili tudi občinski 
komiteji za SLO in DS, pripadniki narodne zaščite, sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vodstvo šol. 
Mesec dni trajajoča akcija je na območju posameznih uprav 
za notranje zadeve pokazala na različne uspehe. Za varnost 
otrok in mladoletnikov je bilo tako razmeroma dobro poskrb- 
ljeno ob začetku šolskega leta, med letom pa se je aktivnost 
na tem področju zmanjšala, kar se je še posebno odrazilo v 
času šolskih počitnic, saj je bilo v poletnih mesecih poškodo- 
vano v prometnih nezgodah 616 (39,7% otrok in mladoletni- 
kov), 19 (39,6%) pa je poškodbam podleglo. V večini seje skrb 
za šolarje povsod povečala, v nekaterih okoljih pa je bila 
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ugotovljena vrsta pomanjkljivosti, zlasti v krajevnih skupno- 
stih, kjer so skoraj povsod zatajile komisije za varnost pro- 
meta. 

Preventivni nadzor drugih udeležencev ter samega vozišča, 
pa tudi pregledi pooblaščenih organizacij za tehnične pre- 
glede kažejo, da zaostrene ekonomske razmere niso obšle 
dogajanj v cestnem prometu. Vse številnejši so primeri ne- 
marno vzdrževanih vozil, napak na zavornem sistemu, krmil- 
nem mehanizmu, svetlobnih napravah. 

Omejitev porabe naftnih derivatov, pa tudi izkoriščanje ce- 
nejših možnosti prevoza na delovno mesto povzroča skoko- 
vito naraščanje števila potnikov v mestnem, primestnem in 
medkrajevnem avtobusnem prometu, vendar je za njihovo 
varnost slabo poskrbljeno. Preventivni pregled 117 avtobusov 
delovne organizacije Certus je odkril, da je bilo le 22 tehnično 
brezhibnih, 14 pa je bilo takih, da so jih zaradi pomanjkljivosti 
morali takoj izločiti iz prometa (okvare na krmilnih mehani- 
zmih, zavorah in drugo). Med vzroki za slabo tehnično stanje 
avtobusov je tudi slaba notranja kontrola in nespoštovanje 
določil Zakona o varnosti v cestnem in potniškem prometu. 

Med vzroki prometnih nesreč še vedno ugotavljamo vrsto 
subjektivnih okoliščin, ki vplivajo na varnost cestnega pro- 
meta, od neprimerne hitrosti, precenjevanja vozniških spo- 
sobnosti, vožnje pod vplivom alkohola, izsiljevanja prednosti, 
otroške igre na cesti ali ob njej, neprilagojene vožnje stanju 
vozišča oz. vremenskim pogojem, neupoštevanje določil Za- 
kona o varnosti v cestnem prometu, do utrujenosti, ki je bila 3. 
avgusta vzrok tragedije pri Ždinji vasi, v kateri je izgubilo 
življenje 5 ljudi. 

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

Prometni miličniki so namenili posebno pozornost tistim 
kršitvam cestno-prometnih predpisov, ki so pogosteje vzrok 
prometnim nezgodam, zlasti kontroli hitrosti vozil, nepravil- 
nemu prehitevanju, kršenju predpisov o prednosti vožnje, 
brezhibnosti in obremenitvi vozil, vožnji motornih vozil brez 
vozniškega dovoljenja in vožnji pod vplivom alkohola. 

Miličniki so v letu 1983 ukrepali v 483.665 primerih kršitev 
cestnoprometnih predpisov. Za lažje kršitve prometne disci- 
pline so miličniki na kraju dejanja mandatno kaznovali 
215.094 udeležencev v cestnem prometu, zoper 85.014 so 
predlagali uvedbo postopka o prekršku, 60.249 so ustno ali 
pisno opozorili, zoper 26.354 voznikov odredili ugotavljanje 
stopnje vinjenosti, iz prometa so izločili zaradi tehničnih na- 
pak ali drugih nepravilnosti 78.556 vozil, ogled kraja pro- 
metne nezgode pa so opravili v 15.870 primerih itn. 

V letu 1983 je s kraja nezgode pobegnilo 239 voznikov, 
povzročiteljev težjih prometnih nezgod, med katerimi je bilo 
25 s smrtnim izidom. Neraziskanih je ostalo 60 nezgod, od 
tega 3 s smrtnim izidom. 

Zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov so miličniki 
predlagali uvedbo postopka zoper 85.014 oseb, od tega 989 
predlogov zoper tuje državljane. Skupno je bilo podanih 
81.272 predlogov za uvedbo postopka o prekršku ali 10,8% 
manj kot leto prej. V 24.923 primerih so enote milice ukrepale 
zoper kršitelje, ki so vozili v cestnem prometu pod vplivom 
alkohola, v 10.566 primerih, ker so vozili brez vozniškega 
dovoljenja, v 7.464 primerih zaradi nepravilne ali neuporabe 
luči v prometu, v 6.067 primerih zoper voznike, ki niso ustavili 
pred rdečo lučjo itd. 

Na mestu prekrška je bilo izrečenih 215.094 denarnih kazni 
ali 29,3% manj kot leta 1982, od tega jih je bilo plačano na 
mestu 185.679 ali 86,3% kazni. Zoper izrečene denarne kazni 
je bilo vloženih 989 pritožb, od katerih jih je bilo 668 ugodno 
rešenih. 

Zaradi tehničnih napak, poškodb pri prometnih nezgodah, 
nepravilno naloženega ali zavarovanega tovora, vožnje prek 
dovoljenih dimenzij oz. osnega pritiska, poteka veljavnosti 
registracije, zaradi počasne vožnje in drugih razlogov je bilo 
iz prometa izločenih 78.556 (85.217) motornih vozil. Zaradi 
tehničnih okvar na vozilih in poteka veljavnosti registracije je 
bilo lani začasno odvzetih 8.731 (10.914) prometnih dovoljenj 
in 1.924 (2.093) registrskih tablic. Zaradi hujših prekrškov je 
bilo začasno odvzetih 19.318 (20.006) vozniških dovoljenj, od 
tega kar 18.936 ali 98,0% zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 
Enote milice so odredile ugotavljanje alkohola 26.354 udele- 
žencev prometa, 10 voznikov pa so napotile na strokovni 

pregled zaradi utemeljenega suma, da so bili pod vplivom 
mamil oz. zdravil. 

Zoper organizacije združenega dela je bilo podanih 809 
(1.620) ovadb za gospodarske prestopke in sicer 750 ovadb 
po 203. členu ZTVOP in 59. ovadb po 106. členu ZVCP. 

Miličniki so predlagali pristojnim organom 624 varnostnih 
in 346 vzgojnih ukrepov zoper kršitelje cestno-prometnih 
predpisov. V 60.249 primerih so bili kršitelji opozorjeni, od 
tega v 2.983 primerih pisno. Pisna opozorila dajejo miličniki 
od 12. 8. 1983. 

2. Prometne nezgode 
Na cestah v Sloveniji se je lani zgodilo 18.291 prometnih 

nezgod, od tega 6.053 (6.866) nezgod z mrtvimi ali telesnimi 
poškodbami, 1.129 (1.116) z večjo in 8.425 (8.787) z manjšo 
gmotno škodo, 2.684 (2.695) prometnih nezgod pa so milič- 
niki ocenili kot dogodek. V primerjavi z letom prej se je 
zmanjšalo število prometnih nezgod z mrtvimi in telesno 
poškodovanimi za 11,8%, z manjšo gmotno škodo za 4,1%, 
število prometnih nezgod - dogodkov za 0,4%, medtem ko se 
je število prometnih nezgod z večjo gmotno škodo povečalo 
za 1,2%. Število nezgod s smrtnim izidom se je zmanjšalo za 
8,5%, s telesnimi poškodbami pa za 12,1%. 

Posledice 
prometnih nezgod 1982 % 1983 %lndeks 
SKUPAJ 9.723 100,0 8.365 100,0 86^0 
štev. mrtvih 569 5,9 526 6,3 92,4 
štev. poškodovanih 9.155 94,1 7.839 93,7 85,6 
- hudo 2.963 2.546 
- lahko 6.192 5.293 
Število prom. nezgod 1982 % 1983 % Indeks 
SKUPAJ 6.866 100,0 6.053 100,0 88^2 
- z mrtvimi 516 7,5 472 7,8 91,5 
- s teles, poškodovanimi 6.350 92,5 8.581 92,2 87,9 

V prometnih nezgodah je umrlo 526 oseb ali 7,6% manj kot 
leto prej, 2.546 jih je bilo hudo telesno poškodovanih 
(-14,1%), lažje poškodovanih pa je bilo 5.293 oseb (-14,5%). 

Med mrtvimi je bilo 28,1% pešcev, 21,3% potnikov, 21,1% 
voznikov osebnih avtomobilov, 18,8% kolesarjev itd. Največ 
smrtnih žrtev so terjale nesreče na magistralnih cestah in 
sicer 202 ali 38,3%, na regionalnih cestah 160 ali 30,4%, prav 
toliko tudi na lokalnih, na avtocesti pa je izgubilo življenje 5 ali 
0,9% oseb. 

V prometnih nezgodah je bilo telesno poškodovanih 7.839 
oseb, od tega so bili v 31,3% potniki, 24,5% vozniki osebnih 
avtomobilov, 21,6% kolesarji, v 15,2% pešci itd. 

V 36,3% primerov so se prometne nezgode zgodile zaradi 
neprimerne hitrosti, v 17,3% zaradi neupoštevanja določb 
prednosti vožnje, v 12,6% zaradi psihičnega stanja voznika 
oz. vožnje pod vplivom alkohola, v 10,1% zaradi nepravilne 
strani oz. smeri vožnje itd. 

Otroci in mladoletniki so bili udeleženi v 1.508 prometnih 
nezgodah. Od tega so otroci in mladoletniki povzročili 636 
nezgod, v 872 pa so bili žrtve drugih udeležencev v prometu. 
Skupaj je na slovenskih cestah umrlo 48 otrok in mladoletnikov 
(91 % vseh mrtvih v prometnih nezgodah), poškodovano pa jih je 
bilo 1.550 (19,8% vseh poškodovanih v prometnih nezgodah). 
Otroci in mladoletniki so umrli kot potniki (17), pešci (15), 
vozniki kolesa (11) in kot vozniki motornega kolesa (5). 

VI. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE 
S PLINOM 

V delovnem, bivalnem in naravnem okolju požari še vedno v 
visokem številu uničujejo družbeno in privatno premoženje, 
terjajo življenja, večje požarne stihije pa ogrožajo socialno 
varnost ljudi in pomenijo resno oviro stabilizacijskim prizade- 
vanjem družbenopolitičnih dejavnikov. Neodgovorno in malo- 
marno ravnanje posameznikov, ki je vzrok večine nastalih 
požarov, zahteva od vseh subjektov protipožarne zaščite, da 
svojo dejavnost usmerijo predvsem v spreminjanje odnosa 
delovnih ljudi in občanov do protipožarne preventive. Nujno 
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je nadaljevati s prev.e,ntivno-tehničnim in preventivno-nadzor- 
nim delom. 

Porast števila požarov v zadnjih letih je narekoval v letu 
1983 večjo pozornost zmanjšanju visokega števila požarov in 
požarnih škod ter zaščiti družbenega in zasebnega premože- 
nja pred ognjem. Organizirano in načrtno delo ob vsesloven- 
ski akciji »NNNP 82« in ob njenem nadaljevanju v prvo polletje 
1983. leta je bistveno vplivalo na zmanjšanje števila katastro- 
falnih požarov. Kljub temu pa s stanjem ne moremo biti 
zadovoljni tam, kjer so k preventivnim aktivnostim pristopili 
preveč formalistično. Razmere na področju varstva pred po- 
žari so se poslabšale v drugi polovici leta, ko je inšpektorat za 
požarno varnost ugotovil v nekaterih okoljih in sredinah večji 
porast števila požarov in požarnih škod, kar kaže ob upošte- 
vanju objektivnih pogojev (suša, naravne ujme s strelo ipd.) 
na pomanjkljivosti v krepitvi preventivnega nadzora odgovor- 
nih dejavnikov, ki ga je spodbudila akcija NNNP. 

Kljub pomanjkljivostim v nekaterih okoljih je akcija »Nič nas 
ne sme preseneteiti« dosegla svoj namen ter potrdila pravil- 
nost usmeritve, da predstavlja varstvo pred požari nujno se- 
stavino samozaščitne ozaveščenosti delovnih ljudi in obča- 
nov. Uspešnost akcije je pomembno prispevala k zmanjšanju 
števila požarov v primerjavi z letom 1982 za 11,5%. Nekajletni 
trendi požarnih škod v Sloveniji pa kažejo, da se je delež 
skupne škode ob akciji »Nič nas ne sme presenetiti« zmanjšal 
od 76,4% v letu 1981 na 40,9% v letu 1983. Zaskrbljujoče pa je 
gibanje požarne škode na zasebnem premoženju, kjer se je 
delež gmotne škode povečal od 23,5% v letu 1981 na 58,3% v 
letu 1983, kar terja od odgovornih dejavnikov predvsem krepi- 
tev protipožarnih aktivnosti v zasebnem sektorju. 

S ciljem varovanja človeških življenj in imovine so bili pre- 
gledani objekti, kjer se zbira večje število ljudi (kinematografi, 
gledališča, disco klubi, ipd.). Pregledi so opozorili na po- 
manjkljivo hidrantno omrežje in opremo z varnostno razsvet- 
ljavo in označbami zasilnih izhodov. Zasilne poti so bile pogo- 
sto zaklenjene in založene z raznim inventarjem, elektronape- 
Ijava v prostorih je bila slabo vzdrževana, zaposleni pa pogo- 
sto niso znali rokovati z aparati za gašenje ipd. Značilen je bil 
primer disco kluba v Čatežu, kjer ni delovala zasilna razsvet- 
ljava, umik iz prostorov pa je bil možen le skozi okno. Za 
številne ugotovljene pomanjkljivosti so bile izdane ureditvene 
odločbe, v nekaterih primerih pa celo prepoved obratovanja. 

V veliki večini temelji organizacija požarnega varstva v 
delovnih organizacijah na delu kvalificiranih gasilcev, prosto- 
voljnih gasilcev in delavcev varstva pri delu, ki pa niso 
ustrezno strokovno usposobljeni. Neustrezno strokovno izo- 
brazbo imajo tudi kadri, ki delujejo v poklicnih gasilskih 
društvih in zvezah. Akcija izdelave načrtov požarne ogroženo- 
sti ni bila izdelana prav zaradi pomanjkanja ustreznih strokov- 
nih kadrov, ustrezno strokovno znanje pa zahteva tudi racio- 
nalna uporaba moderne gasilske opreme in tehničnih naprav. 

Posebna skrb je bila lani namenjena skladiščenju eksplo- 
zivnih snovi. V Sloveniji so takšna skladišča v 34 občinah, 13 
skladišč je zgrajeno nad zemljo, 15 pod zemljo, 3 so jamska, 
100 pa prenosnih, od tega 32 na stalnih lokacijah. Nadzori in 
pregledi so ugotovili, da so skladišča vlažna in v večini dotra- 

jana, da organizacije združenega dela ne izvajajo dosledno 
predpisanih ukrepov, da je evidenca o dejanskem stanju skla- 
dišč pomanjkljiva ter da so obvezni preizkusi znanja za de- 
lavce, ki rokujejo z eksplozivnimi snovmi, zgolj formalnost, 
ker tudi sami člani komisij nemalokrat nimajo ustreznega 
strokovnega znanja. 

V okviru redne preventivne dejavnosti je bilo pregledanih 
269 (230) gasilskih enot. Da bi požarni inšpektorji zagotovili 
ustrezno varnost pred požarom, so izdali 1.495 odločb o 
odpravi pomanjkljivosti, sodniku za prekrške so poslali 100 
(98) prijav zoper organizacije združenega dela in 172 (213) 
zoper posamezne fizične osebe, mandatno kazen pa so izrekli 
v 303 primerih. 

1. Požari iri eksplozije 
Število požarov se je lani zmanjšalo za 11,5%, medtem ko 

se je gmotna škoda povečala za 28,8%. Najpogostejši vzroki 
požarov v organizacijah združenega dela so še vedno malo- 
marnost, nepazljivost, površnost in neznanje. V nekaterih 
organizacijah združenega dela opuščajo ob splošnem varče- 
vanju celo ukrepe, ki so odločilnega pomena za varstvo pred 
požari. 
Vzrok število požarov 

1982 % 1983 % 
namerno 
malomarno 
otroška igra 
naravni pojav 
živali 
neznano 

80 
846 
105 
168 

0 
632 

4,4 
46,2 
5,7 
9,2 

34,5 

62 
769 

82 
167 

1 
539 

3,8 
47,4 

5,1 
10,3 

0,1 
33,3 

Skupaj 1.831 100 1.620 100 
V letu 1983 je bilo na območju SR Slovenije 1.620 (1.831) 

požarov, od tega 766 (889) v družbenem sektorju, 846 (933) v 
zasebnem in 8 (9) v inozemnem, s skupno gmotno škodo 
399,508.806 dinarjev. 

Človekova malomarnost je zanetila ali povzročila 769 ali 
47,5% požarov, 62 požarov je bilo namerno podtaknjenih, 82 
je bilo posledica nepremišljene otroške igre z ognjem, hitro 
vnetljivimi snovmi ali električno napeljavo, 167 požarov narav- 
nega pojava (strela, samovžig idr ), 540 požarov pa je nastalo 
iz drugih vzrokov oz. vzrok ni bil ugotovljen. Ob gašenju 
požarov je bilo poškodovanih 62 (45) oseb, od tega 11 (4) 
gasilcev in 51 (41) občanov, življenje pa je izgubilo 13 (20) 
oseb. 

Lani je bilo 14 (19) eksplozij s skupno gmotno škodo 
11,322.893 (21,730.893) dinarjev. V primerjavi z letom prej se 
je zmanjšalo število eksplozij za 26,3%, gmotna škoda pa za 
47,9%. Ob eksplozijah je bilo poškodovanih 5 (12) oseb. 

Zaradi neustreznih in pomanjkljivih priključkov, slabega 
vzdrževanja in nestrokovnega ravnanja z butan-propan pli- 
nom, je bilo lani 5 (9) eksplozij, 9 (9) eksplozij pa je nastalo v 
drugih primerih. 

VRHOVNO SODIŠČE SR SLOVENIJE 

Informacija o izvajanju usmeritve za nadalj- 

njo družbeno preobrazbo pravosodja pri 

delu rednih sodišč v letu 1983 

V letu 1982 je Skupščina SR Slovenije sprejela sklepe in 
stališča o nadaljnji družbeni preobrazbi pravosodja. Skladno 
s temi stališči je bila v letu 1982-1983 aktivnost rednih sodišč 
usmerjena zlasti v naslednja vprašanja: 

Redno sodstvo se je vključevalo v programe skupščin druž- 
beno političnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, s 
tem da je prispevalo lastno ugotovitev in dajalo predloge k 
posameznim obravnavanim vprašanjem. Tako so bile izdelane 

analize o gibanju gospodarskega kriminala in gospodarskih 
prestopkov, s katerimi se ovira in otežuje izvajanje ekonom- 
ske stabilizacije; gibanju političnega kriminala; problemih 
izpodkopavanja socialistične morale, načela vestnosti in po- 
štenja ter zlorabe pravic in ekoloških problemih. Sodišča so 
se vključevala tudi v skupščinske razprave o uresničevanju 
zakonov, ki jih uporabljajo. Temeljna sodišča so izdelala vrsto 
analiz glede na potrebe skupščinskih teles, kot npr. o promet- 
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nih deliktih, mladinski kriminaliteti, masovnih sporih zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti občanov in podobno. Vrhovno 
sodišče SR Slovenije se je posebej vključevalo tudi v delo 
zakonodajno-pravne komisije, ostala sodišča pa v delo komi- 
sije za priprave splošnih aktov družbenopolitičnih skupnosti. 
Dane so bile tudi iniciative za spremembe Zakona o priprav- 
ništvu, uredbe o varščini, povprečnini, odškodnini, izbrisu 
obsodbe in povrnitvi stroškov v kazenskem postopku ter 
sodnih taks. Posebej je bilo aktivno delo na področju spre- 
membe kazenske zakonodaje, obligacijskih razmerij, stano- 
vanjskega gospodarstva, stečajev, stavbnih zemljišč in ureja- 
nja prostora. V delu sodišč so bile z interpretacijo kazenskega 
zakona dosežene racionalizacije vodenja kazenskega po- 
stopka in stroškov. . 

Ob vpisovanju OZD v sodni register so sodišča dajala tudi 
pripombe glede ustavnosti in zakonitosti njihovih samouprav- 
nih splošnih aktov. 

Vrhovno sodišče je zagotavljalo enotno uporabo zakonov v 
SR Sloveniji in je tako v letu 1983 sprejelo 78 načelnih stališč 
in načelnih pravnih mnenj, sodelovalo pa je tudi pri sprejema- 
nju načelnih mnenj pri Zveznem sodišču in pri usklajevanju 
sodne prakse gospodarskega sodstva v Jugoslaviji. Skupaj z 
Založbo DDU je v ta namen pripravilo tudi Pregled sodne 
prakse in strokovne literature za naslednja področja: stvarno 
pravo, dedno pravo, obligacijska razmerja, kazensko mate- 
rialno pravo, zavarovalno pravo, splošne uzance za blagovni 
promet in. zakonska zveza in družinska razmerja. S tem so 
ustvarjene osnove tudi za kibernetsko obdelavo pravne infor- 
matike. Vrhovno sodišče in višja sodišča so opravili številne 
preglede nižjih sodišč, pri čemer so ugotavljali in obravnavali 
problematiko enotne uporabe zakonov, učinkovitost dela in 
kaznovalno politiko. Organizirana so bila posvetovanja za 
pravna področja, kjer so se razčiščevala aktualna sporna 
vprašanja. Načelna pravna mnenja se posebej objavljajo v 
Poročilu o sodni praksi, praviloma izidejo tri številke letno. 

Uveljavila se je praksa posvetovanj organov odkrivanja, 
pregona in sojenja zaradi doseganja čim boljših rezultatov 
dela, zlasti za varstvo družbene lastnine. 

1 Podružbljanje sodne funkcije preko poravnalnih svetov se 
ni dobro zaživelo. Obstoje velike razlike med podeželskimi in 
mestnimi lokalnimi skupnostmi. Sodišča so se angažirala 
skupaj s SZDL pri inštruktažah članov poravnalnih svetov. 
Kljub prizadevanjem vseh družbenih faktorjev ugotavljamo, 
da arbitraže v OZD in skupnostih še niso zaživele. Za izboljša- 
nje njihovega dela je Vrhovno sodišče SRS v sodelovanju z 
Založbo DDU organiziralo izdajo strokovnega gradiva Samou- 
pravno sodstvo v združenem delu. 

Podružbljanje sodne funkcije ne more biti uspešno, če se 
hkrati ne podružblja pravo. Kljub sprejetim stališčem v zako- 
nodajni politiki se število inkriminacij na področju gospodar- 
skih prestopkov veča, pristojnosti rednih sodišč naraščajo 
tudi na drugih področjih. Nujno je treba celotni državni aparat 
razbremeniti reševanja manj pomembnih družbenih zadev. 
Obstoje še vedno nedoslednosti pri organizaciji samouprav- 
nega sodstva, saj to kasni na vrsti področij, neutemeljeno se 
tudi podaljšujejo veljavnosti nekaterih pristojnosti s področja 
stanovanjskega gospodarstva. 

Za doslednejšo izpeljavo preobrazbe pravosodja je bil vlo- 
žen precejšen napor v modernizacijo metod dela rednega 
sodstva. Opredelili smo sistem programiranja dela sodišč, 
enot, oddelkov in posameznih sodnikov. Zaradi stalnega po- 
rasta zadev smo sprejeli pravila o prioritetnem reševanju 

zadev. Nujno je bilo treba izvesti decentralizacije pristojnosti 
v vodenju in odgovornosti na vodje enot in oddelkov. Učinko- 
vitost dela zavisi predvsem od znanja in usposobljenosti so- 
dnikov. Zato so bili organizirani seminarji in posveti o aktual- 
nih strokovnih vprašanjih, posebej pa še o metodah de[a pri 
uporabi prava. Pri slednjem smo dali akcent na ekonomičnost 
v postopkih. Sprejeti programi, določene prioritete in oprede- 
ljene metode dela omogočajo doslednejše izvajanje kontrole. 
Izdelani so podrobnejši kriteriji odgovornosti sodnikov. 

Delo sodišč se stalno izboljšuje, kar ugotavljamo tudi z 
večjim številom potrjenih odločb prvostopnih sodišč. Storil- 
nost sodnikov se povečuje iz leta v leto. Posebna pozornost 
se namenja reševanju starejših zadev, tako je bilo npr. v letu 
1983 rešenih kar 44,7% najstarejših takih zadev. Kljub vsem 
naporom pa stalno večanje pripada povzroča neučinkovito 
varstvo pravic občanov, ki je pomemben element socialistične 
demokracije. Zato bi bilo nujno potrebno zasesti nezasedena 
sodniška mesta ter povečati število sodniških mest, saj bo 
sicer neučinkovitost sodstva postala resen politični problem. 

Redna sodišča v Sloveniji so dala tudi pobude za spre- 
membo vseh postopkov, tako da bi bili ti čim bolj učinkoviti, 
da pa bi bila ob tem zagotovljena pravna varnost prizadetih 
subjektov. 

Ob zagotavljanju javnosti dela sodišča smo dosegli dolo- 
čena izboljšanja v stikih s sredstvi javnega obveščanja. Za 
sodišča smo izdelali posebna navodila za stike s sredstvi 
informiranja, kjer smo opozorili na metode, predvsem pa tudi 
na varstvo ustavnih pravic in svoboščin pravnih subjektov. Na 
pobudo komisije za agitacijo in propagando pri Predsedstvu 
CK ZKS smo skupaj z Javnim tožilstvom SRS organizirali 
seminar za novinarje in v sodelovanju z Dopisno delavsko 
univerzo izdali publikacijo Informiranje in odgovornost. V 
preteklem letu smo še vedno beležili pojave senzacionalistič- 
nega pisanja in kršitve pravic občanov, kar bi bilo treba 
uspešneje preprečevati in tisk usmerjati v razvijanje ustavno- 
sti in zakonitosti, samoupravne socialistične morale, vestnosti 
in poštenja ter varnostne kulture. 

Kadrovsko stanje na sodiščih se zaradi slabšega nagrajeva- 
nja ne izboljšuje, temveč slabša. Občutna je fluktuacija zlasti 
izkušenejših sodnikov. Sodniška funkcija za pravnike iz go- 
spodarstva ni atraktivna. Zato bi morale družbenopolitične 
skupnosti posvetiti večjo pozornost materialnemu položaju 
sodišč in dolgoročnejšemu kadrovskemu planiranju. 

V zvezi s kadrovsko problematiko velja poudariti nujno 
potrebo po preobrazbi študijskega programa Pravne fakul- 
tete, uveljavitvi specialističnega študija in sistema permanent- 
nega izobraževanja. Znotraj sodišč še ni v zadovoljivi meri 
rešena specializacija in mobilnost sodnikov. 

Ugotavljamo, da obstoja določeno izboljševanje v izvrševa- 
nju sodnih določb, vendar bo potrebna na tem področju še 
večja doslednost, spremeniti pa bi bilo treba tudi izvršilni 
postopek, da bi bil bolj učinkovit. 

Odločno bo treba poskrbeti za izobraževanje pravosodnih 
delavcev glede italijanskega in madžarskega jezika za po- 
dročje, kjer živijo narodnosti. 

Usmeritve in stališča, ki so jih v dosedanjem teku družbene 
preobrazbe sodstva dali najvišji organi in organizacije v repu- 
bliki, ne kaže z ničimer dopolnjevati. Očitno je, da bo moralo 
redno sodstvo posvečati posebno pozornost izboljšanju no- 
tranje organizacije in metod dela. Organi družbenopolitičnih 
skupnosti pa bi morali dosledno izpolniti obveznosti, ki so 
bile sprejete z družbenimi usmeritvami za učinkovitejše delo 
rednih sodišč in zagotoviti ustrezne pogoje za njihovo delo. 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO _____  

stat i st i čni pregled deia rednih sodišč v letu 1983   

< K-Anon\/QKn QTAN IE Glede na število sodnikov (522), ki so ga določile skupščine 
, n ii 19 bilo Dri vseh rednih sodiščih 481 družbenopolitičnih skupnosti, ki sodnike volijo, je bilo pri 

L višjih 62 in pri Vrhov- rednih sodiščih nezasedenih 41 (7,9%) sodniških mest od 
nem sodišču SRS 7 pSerjavfztetom 1982 je prišlo do tega 37 ali 8,4% pri temeljnih sodiščih, 1 ali 1,6% pr. v,š„h 
povečanja^tevMaPle pri višjih sodiščih za 3 sodnike. sodiščih ter 3 ali 15,0% pri Vrhovnem sodišču. 
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. _Kadrovska problematika je prisotna zlasti pri temeljnih sodi- ščih, pri katerih je zaradi povečanja obsega dela potrebna 
popolnejša zasedba sodniških mest, vendar pa realizacijo tega 
omejuje obseg zagotovljenih sredstev za delo teh organov. 

Za kadrovsko strukturo sodnikov temeljnih sodišč ie zna- 
čilno, da je skoraj polovica mlajših sodnikov - z delovno dobo 
do 10 let (v letu 1982 47,8%, v letu 1983 46,3%), ter da je več 
kot polovica vseh sodnikov ženskega spola (v letu 1982 
51,5%, v letu 1983 53,5%). 

Število administrativnotehničnih delavcev, strokovnih so- 
delavcev in pripravnikov rednih sodišč se v letu 1983 glede na 
leto 1982 ni bistveno spremenilo (leta 1982 1303, leta 1983 
12?6.?1! za °'5% manj). Do zmanjšanja je prišlo le pri temeljnih sodiscih (leta 1982 1166, leta 1983 1159), in sicer za 8 admini- 
strativno-tehničnih delavcev in za 5 pripravnikov, medtem ko 
se je število strokovnih sodelavcev povečalo za 6 
2. GIBANJE ZADEV V LETU 1983 

Statistično prikazujemo ločeno število vseh zadev, ki jih 
obravnavajo rednasodišča, ter število važnejših zadev (razen 
pri vrhovnem sodišču, kjer so upoštevane le vse zadeve). Kot 
važnejše zadeve pri temeljnih sodiščih upoštevamo prei- 
skave, kazenske zadeve zoper polnoletne osebe, kazenske 
zadeve, gospodarske spore, zapuščinske zadeve in važnejše 
nepravdne zadeve; pri višjih sodiščih kazenske in civilne 
zadeve ter gospodarske prestopke in gospodarske spore 
Število vseh novih zadev se je v letu 1983 v primerjavi z letom 

v rednih sodiščih skupaj povečalo za 1% (leta 
i ™2',?65 2adev' leta 1983 456.703 zadeve), število rešenih za 1,3 /o (leta 1982 456.476 zadev, leta 1983 462.339), število 

nerešenih zadev pa se je zmanjšalo za 4,4% (leta 1982 128 277 
zadev, leta 1983 122.641 zadev). 

Število novih važnejših zadev je bilo v letu 1983 v primerjavi 
z letom 1982 večje za 6,3% (leta 1982 92.826, leta 1983 
98.697), rešenih je bilo za 6,9% več zadev (leta 1982 87 883 
leta 1983 93.938), povečalo pa se je tudi število nerešenih 
važnejših zadev za 7,1% (leta 1982 66.786, leta 1983 71 545) 

a) Gibanje zadev pri temeljnih sodiščih 
vse zadeve važnejše zadeve 

nove zadeve 441.832 85 195 
„ rešene zadeve 447.367 80 335 

nerešene zadeve 120.352 69.277 
nOVih zadev se je 9lede na leto 1982 povečalo za 0,6 /o, število važnejših zadev pa za 5,8%. Od pripada vseh 

novih zadev predstavljajo važnejše zadeve 19,3%. 
Z zaostanki iz preteklih let (125.887 vseh zadev, in 64.417 

važnejših zadev) so imela sodišča skupaj v delu 567.719 
vseh zadev (za 0,2% manj kot v letu 1982), oziroma 149^612 
važnejših zadev (za 6,9% več kot v letu 1982). 

V primerjavi z letom 1982 se je povečalo tudi število rešenih 
zadev, in s^cer vseh zadev za 1%, važnejših pa za 6,4%. Od 
skupnega števila vseh rešenih zadev predstavljajo važnejše 
rešene zadeve 18.%. 
-7o^o,V?,etl zadev> ki so jih imela sodišča v delu, je bilo rešenih 
n ♦ inio 1982 77'90/°)' od važnejših zadev v delu pa 53 7% (leta 1982 54%). V primerjavi s številom novih zadev, je bilo 
rešenih za 1,3% več vseh zadev, važnejših zadev pa za 5,7% 
manj. Zaradi takšnega razmerja se je glede na leto 1982 
zmanjšalo število vseh nerešenih zadev za 4,4%, povečalo pa 
število nerešenih važnejših zadev za 7,5%. 

Od skupnega števila vseh nerešenih zadev predstavljajo 
vaz"e's®"deve 57,7%. Zaostanki v reševanju vseh zadev io 

I ...l983 Pomenili 3,3 mesečni pripad (leta 1982 3,4) važnejših zadev pa 9,8 mesečni pripad teh zadev (leta 1982 
9,6) in sicer od 4,6 (zapuščinske zadeve) do 14,1 mesečni 
pripad (pravdne zadeve). Za rešitev vseh nerešenih važnejših 
zadev bi sodisca glede na obseg reševanja teh zadev v letu 
1983 porabila 10,3 meseca (v letu 1982 10,2 meseca) in sicer 
odI 4,7 meseca (zapuščinske zadeve) do 15,6 meseca (pravdne 
zadeve). 

V letu 1983 je na enega sodnika odpadlo 1099 vseh novih 

h109^' oziroma 212 novih važnejših zadev 
? J' vsehzadev. ki so jih imela sodišča v delu pa 

(leta 1V9K šT ^ ^ °Zir0ma 372 VaŽnejših zad®v 

Če pa upoštevamo odsotnost sodnikov (bolniški stalež itd ) 
katere poprečje je znašalo 6,9% (leta 1982 5%), pa je znašala 
obremenitev sodnikov z novimi zadevami 1180 vseh zadev na 

sodnika (leta 1982 1153) oziroma 227 važnejših zadev na 
sodnika (leta 1982 211), glede na vse zadeve, ki so jih imela 
sodišča v delu pa 1.517 vseh zadev na sodnika (leta 1982 
1.495) oziroma 399 važnejših zadev na sodnika (leta 1982 
368). 

V povprečju pride na enega sodnika 1.113 rešenih vseh 
zadev (leta 1982 1.102), oziroma 200 važnejših zadev (leta 
1982 188), z upoštevanjem odsotnosti pa je en sodnik v 
povprečju rešil 1.195 vseh zadev (leta 1982 1.164), oziroma 
215 važnejših zadev (leta 1982 198). 

Gibanje kazenskih zadev: 
- Preiskave: 
V primerjavi z letom 1982 seje število novih preiskav pove- 

čalo za 9,5% (leta 1982 6.817, leta 1983 7.463), število rešenih 
za 8,6% (leta 1982 6.814, leta 1983 7.403) in število nerešenih 
za 1,2% (leta 1982 5.057, leta 1983 5.117). Z zaostanki iz 
preteklih let so imela sodišča v delu 12.520 preiskav ali za 
5,5% več kot leta 1982. Od vseh zadev v delu je bilo rešenih 
59,1% (I. 1982 57,4%). !l 

Nerešene preiskave so v letu 1983 pomenile 8,2 mesečni 
pripad novih zadev (leta 1982 8,9). Glede na obseg reševanja 
teh zadev bi sodišča porabila za njihovo rešitev 8 3 meseca 
(leta 1982 8,9). 

Postopki so v več kot polovici vseh rešenih preiskav trajali 
do 6 mesecev (leta 1982 51% rešenih zadev, leta 1983 56%). 

% 
- Kazenske zadeve zoper polnoletne osebe: 
Število novih zadev te vrste se je v primerjavi z letom 1982 

povečalo za 8% (l^t-a J;9'82 18.401, leta 1983 19.866), število 
rešenih za 9,5% (leta 1982 16.752, leta 1983 18.347) in število 
nerešenih za 9,8% (leta 1982 15.551, leta 1983 17.070) * 

Z zaostanki iz preteklih let so imela sodišča skupaj v delu 
35.417 zadev ali za 9,6% več kot leta 1982. Od teh zadev je bilo 
rešenih 51,8^ (leta 19612,51,9%). 

Nerešene zadeve so v letu 1983 pomenile 10,3 mesečni 
pripad teh zadev (leta 1982 10,2). Sodišča bi glede na obseg 
reševanja zadev te vrste v preteklem letu porabila 11,2 meseca 
za odpravo vseh zaostankov (leta 1982 11,1). 

V 55,2% rešenih zadev so postopki trajali do 6 mesecev 
(leta 1982 56,3%), v času 6 mesecev do enega leta je bilo 
rešenih 21,8 zadev (leta 1982 19,1%), v času nad eno leto pa 
23% zadev (leta 1982 24,6%). 

- Kazenske zadeve zoper mladoletnike: 
Število novih zadev se je glede na leto 1982 povečalo za 

8,8 ^ (leta 1982 1.833, leta 1983 1.995), število rešenih za 
13,1% (leta 1982 1.652, leta 1983 1.870), število nerešenih 
zadev pa za 9,6% (leta 1982 1.308, leta 1983 1.433). 

Z zaostanki iz preteklih let so imela sodišča skupaj v delu 
3.303 zadeve, kar je za 11,6% več kot leta 1982. Rešeno je 
56,6% vseh zadev v delu (leta 1982 55,8%). 

Nerešene zadeve so pomenile 8,6 mesečni pripad zadev te 
vrst® Jenako kot leta 1982), za odpravo zaostankov pa bi 
sodišča glede na obseg reševanja teh zadev porabila 9 2 
meseca (leta 1982 9,5). 

Kazen ali vzgojni ukrep je bil izrečen v 51% vseh rešenih 
zadey (leta 1982 v 50,8%). Pripor je bil odrejen zoper 36 
mladoletnikov in je v 61,1% primerih trajal nad 1 mesec. 

Med rešenimi zadevami je v 41,9% zadev trajal postopek do 
6 mesecev, v 58,1% pa nad 6 mesecev. 

- Gibanje gospodarskih prestopkov. 
Pripad novih zadev je bil v primerjavi z letom 1982 večji za 

4,1% (leta 1982 2.114, leta 1983 2200), rešeno je bilo za 13 4% 
vec zadev (leta 1982 1.792, leta 1983 2.033), število nerešenih 
zadev pa se je povečalo za 9,6% (leta 1982 1.737, leta 1983 
1.904). 

Z nerešenimi zadevami iz preteklih let so imela sodišča 
skupno v delu 3.937 zadev, kar je za 11,6% več kot v letu 1982. 
Od teh zadev predstavlja rešene zadeve 51,5% (leta 1982 
50,8%). 

Nerešene zadeve so pomenile 10,4 mesečni pripad zadev 
(leta 1982 9,9). Glede na obseg reševanja zadev te vrste v letu 
1983 bi sodišča potrebovala 11,2 meseca za rešitev vseh 
zaostankov (leta 1982 11,6). 

Med rešenimi zadevami je v 47,5% zadev trajal postopek do 
6 mesecev, v 52,5% pa nad 6 mesecev. 
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b) gibanje zadev pri višjih sodiščih 
vse zadeve važnejše zadeve 

nove zadeve 12.686 11.317 
rešene zadeve 13.074 11.705 
nerešene zadeve 1.634 1.613 

V primerjavi z letom 1982 seje v letu 1983pripad vseh novih 
zadev povečal za 12,2%, pripad važnejših zadev pa za 9.7%- 
Rešenih je bilo za 17,4% več vseh zadev in za 15,4% vec 
važnejših zadev. Zmanjšalo pa se je število nerešenih zadev, 
in sicer vseh zadev za 19,2 in vseh važnejših zadev za 19,4%. 

Število vseh nerešenih zadev je pomenilo 1,5 mesečni pri- 
pad zadev (leta 1982 2,1), število nerešenih važnejših zadev pa 
1,7 mesečni pripad (leta 1982 2,3). 

c) Gibanje zadev na Vrhovnem sodišču SRS: 
Delo Vrhovnega sodišča se statistično izkazuje le glede 

zadev, v kateri bo sodišče odločalo, ne pa tudi glede ostalih 
zadev iz njegove pristojnosti. 

V letu 1983 je sodišče prejelo za 11,5% več zadev kot v letu 
1982 (leta 1982 1960, leta 1983 2185), rešilo jih je za 14,3% 
manj (leta 1982 2215, leta 1983 2898). Število nerešenih zadev 
se je povečalo za 287 zadev (leta 1982 368, leta 1983 (655). 

SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA SR SLOVENIJE 

Nekateri zapaženi pojavi ob delu sodišč 

združenega dela v letu 1983 (povzetek) 

Obseg dela sodišč združenega dela 
Pripad na splošnih sodiščih združenega dela se je v letu 

1983 povečal za 8,65%. Pripad na Sodišču združanega dela 
pokojninskega in invlidskega zavarovanja ter starostnega za- 
varovanja kmetov v SR Sloveniji pa se je zmanjšal za 12/o. 
Nerešenih zadev ob koncu leta 1983 pa je bilo 3292 zadev ali 
1% več kot v letu 1982. 

Število spornih zadev narašča. V letu 1981 je Sodišče zdru- 
ženega dela SR Slovenije imelo v reševanju 2987 zadev, v letu 
1982 že 3038 zadev, v preteklem letu pa že 3158 zadev. 

Sodišče je od skupnega pripada 3158 rešilo 2963 zadev 
(2898 pritožbenih zadev, 1 začasni ukrep družbenega varstva 
in 4 pristojnostne spore). 

Razmerje pripad - nerešene zadeve sodič združenega dela 
1981:1982:1983 razmerje med pripadom in nerešenimi 
6,3 : 5,8 : 5,4 zadevami se izboljšuje. 

INFORMACIJA O NEKATERIH VRAŠANJIH 
SODIŠČ ZDRUŽENEGA DELA O UPORABI 
ZAKONOV IN SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH 
AKTOV TER O DRUŽBENIH ODNOSIH 

Prenehanje delovnega razmerja zaradi izreka 
disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega 
razmerja 

V največ primerih, ki jih je obravnavalo sodišče združenega 
dela je bil izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja za- 
radi neopravičenega izostanka z dela in sicer v 294 primerih. 
Sledijo primeri odklonitev del - 76 primerov, vinjenost - 64 
primerov, nezakonitega razpolaganja z družbenim premože- 
njem -57 primerov, zlorabe pooblastil -51 primerov in ostalih 
kršitev 89 primerov. Med temi so omembe vredni pretepi. 

Ukrep je bil izrečen 285 nekvalificiranim delavcem, 220 
kvalificiranim delavcem, 90 delavcem s srednjo izobrazbo in 
34 delavcem z višjo ali visoko izobrazbo. Postopno se uresni- 
čuje težnja, da se izenačuje enakopravnost delavcev pri odgo- 
vornosti za izpolnjevanje delovnih obveznosti ustrezno stro- 
kovni strukturi zaposlenih. Sorazmerno zelo malo pa je disci- 
plinskih postopkov zaradi kršitev delovne discipline zaradi 
malomarno opravljenega dela. To velja zlasti za tiste delavce, 
ki opravljajo zahtevnejša dela, kjer je malomarno delo, ki ima 
za posledico izpad prihodka organizacije, težnje dokazljivo. 

Sodišča ugotavljajo, da tudi v disciplinskih postopkih neka- 
tere organizacije vodijo postopek malomarno, ker se zanašajo 
na to, da bodo morebitne napake odpravljene v sodnem 
postopku. Zlasti dejansko stanje kršitve delovnih obveznosti 
je večkrat zelo slabo ugotovljeno. Pojavljajo se primeri, ko 
skušajo strokovne službe prevaliti odgovornost za svoje slabo 
delo na »neživljenjsko« odločanje sodišč. V nekaterih prime- 
rih ima to za posledico tudi negodovanje delavcev ali celo 
prekinitev dela. Sodišča obveščajo o takih primerih družbe- 

nega pravobranilca samoupravljanja in druge pristojne or- 
gane. 

Spori v zvezi z uveljavljanjem pravic inovatorjev 
Postopek v zvezi s temi spori je dolgotrajen in drag iz več 

razlogov: 
- sodišče mora postavljati izvedence tehničnih in finančnih 

strok; 
- finančni izvedenci morajo rekonstruirati dohodkovni uči- 

nek uporabljene inovacije; 
- strokovne službe temeljnih organizacij ne nudijo takim 

izvedencem potrebnih objektivnih podatkov, itd. 
V postopkih nastopajo zastopniki temeljnih organizacij do 

inovatorjev kot bi šlo za klasično pravdno zadevo in nasprotu- 
joči si interes dveh strank. Primerilo se je, da je celo zastopnik 
temeljne organizacije vložil nasprotni zahtevek, s katerim je 
uveljavljal vrnitev določenega zneska, ki ga je inovator že 
upravičeno prejel po sklepu delavskega sveta. 

Če mora inovator svoje pravice uveljavljati pred sodiščem, 
čeprav temeljna organizacija njegovo inovacijo uporablja, 
kaže na neurejene samoupravne odnose med delavci. 
Lastna udeležba za pridobitev stanovanjske 
pravice na stanovanju v družbeni lastnini 

Tretji odstavek 33. člena Zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu določa: »Kdor se preseli v večje ali več vredno stano- 
vanje in je že plačal lastno udeležbo, plača lastno udeležbo 
glede na razliko v revalorizirani vrednosti prejšnjega in novo 
pridobljenega stanovanja.« Če se to določbo tolmači gramati- 
kalno, mora vsak pri preselitvi v večje ali več vredno stanova- 
nje, ki še ni plačal lastne udeležbe, pa čeprav je stanovanje 
pridobil pred 20 leti, ko lastne udeležbe še nismo poznali, 
plačati lastno udeležbo od celotne vrednosti pridobljenega 
stanovanja. To pa seveda zavira vsako tudi racionalno me- 
njavo stanovanj. 

Zdravstveno varstvo 
Sodišču se ob odločanju o pravicah iz zdravstvenega var- 

stva poraja dvom, ali sta v praksi spoštovani načeli o vzaje- 
mnosti in solidarnosti iz 6. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu, ali so še upoštevana enotna načela za sistem zdrav- 
stvenega varstva v Sloveniji. Nedoslednost v praksi občinskih 
zdravstvenih skupnosti je bila opazna že pri sprejemanju 
samoupravnega sporazuma o postopkih in načinih uresniče- 
vanja pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 
6/81). Ta samoupravni sporazum, ki sicer ni bil sprejet v vseh 
občinskih zdravstvenih skupnostih, ne vsebuje zgolj postop- 
kovnih določb, ampak tudi materialne pravice iz zdravstve- 
nega varstva, pri čemer se glede slednjih sklicuje še ria 
samoupravni sporazum o temeljih plana, dogovor o družbe- 
nem planu in druge samoupravne sporazume, sklenjene v 
občinski zdravstveni skupnosti. Samoupravni sporazum o 
uresničevanju zdravstvenega varstva, sprejet v občinskih 
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zdravstvenih skupnostih leta 1983 in objavljen v Uradnem 
listu SRS, št. 26/83 in št. 7/84, je enotno zdravstveno varstvo v 
Sloveniji še bolj načel. Sporazum je bil namreč v zdravstvenih 
skupnostih sprejet v različnih variantah in tako je v njem 
različno urejeno n. pr.: 

- pravica do nadomestila med nego družinskega člana; • 
trajanje opravičene odsotnosti zaradi nege družinskega 

- višina spodnje meje nadomestila za čas odsotnosti z 
dela; 

- povračila prevoznih stroškov; 
- starost, ob kateri so zavarovanci oproščeni plačila parti- 

cipacije; 
- zdraviliško zdravljenje; _ 
- obseg zagotavljanja sredstev za socialno varnost v zdrav- 

stvenih skupnostih; 
- višina nadomestila osebnih dohodkov za čas odsotnosti z 

dela zaradi bolezni; 
- pravica do nadomestila po prenehanju delovnega raz- 

merja; 
- osnova za izračun nadomestila za detaširane delavce; 
- višina participacije k ceni zdravstvenih storitev, zdravil' in 

pripomočkov;, 
- doba trajanja pripomočkov; 
- odškodninska odgovornost. 
Po mnenju sodišča se z določanjem različnih pravic krhata 

načeli vzajemnosti in solidarnosti, saj je obseg socialne var- 
nosti vse bolj pogojevan z zavarovančevim domicilom, name- 
sto z njegovim delom in delovnim prispevkom. 

V sporazume, izpeljane iz zakona o zdravstvenem varstvu, 
je sicer vgrajeno načelo solidarnosti, ne pa tudi mehanizem 
za njegovo realizacijo (administriranje). Upoštevajoč neenako 
opredeljene pravice v zdravstvenih skupnostih, tendenco pre- 
našanja bremen na organizacije združenega dela z različno 
materialno podlago, obveznosti zavarovancev, da doplačujejo 
zdravstvene storitve, opravljene zunaj njihove regije, partici- 
pacijo ter neenakomerno mrežo zdravstvenih ustanov, ima 
realno podlago ocena o nedosledno upoštevanih načelih vza- 
jemnosti in solidarnosti pri zagotavljanju zdravstvenega var- 
stva. Zato bi bila po mnenju sodišča nujna uskladitev samou- 
pravnih aktov med zdravstvenimi skupnostmi in ureditev me- 
hanizma za solidarnostno prelivanje sredstev. 

Do zadrege P, i zagotavljanju pravic dodatno prihaja zaradi 
razdrobljenosti pravnih norm in zato njihovega nepoznavanja. 

Podobna ugotovitev velja tudi za varstvo pravic. Po samou- 
pravnem sporazumu o postopkih in načinih uresničevanja 
pravic iz zdravstvenega varstva je zavarovancu varstvo zago- 

tovljeno bodisi v zdravstveni organizaciji, organizaciji združe- 
nega dela, v kateri dela ali v zdravstveni skupnosti. V praksi je 
varstvo pravic različno urejevano in očitno je, da manjka 
enoten koncept za celotno področje Slovenije. Zato razum- 
ljivo prevladuje formalizem, kar velja predvsem za postopek 
varstva v organizacijah združenega dela. Opozoriti je po- 
trebno še na okolnost, da je tudi sodno varstvo neenotno 
zagotovljeno, saj se na celjskem območju spori rešujejo pred 
posebnim sodiščem združenega dela, na ljubljanskem pred 
sodiščem združenega dela pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja ter starostnega zavarovanja kmetov, na vseh drugih 
območjih pa pred splošnimi sodišči združenega dela. Ob 
različnih postopkih za varstvo pravic in različno urejenem 
sodnem varstvu nedvoumno trpi pravna varnost zavarovan- 
cev. 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Sodišče združenega dela SR Slovenije se je v letu 1983 

uspešno vključilo v razprave ob pripravi zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. Sprejete so bile pobude 
sodišča glede združevanja in zagotavljanja sredstev za reali- 
zacijo pravic delovnih invalidov, glede odškodninske odgo- 
vornosti in povrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev 
skupnosti, glede priznanja pokojninske dobe sekačem in de- 
lavcem pri spravilu lesa itd. Statut je bil sprejet v sorazmerno 
kratkem času in najbrž zato amandmaji, podani s strani sodi- 
šča, niso bili upoštevani. Sodišče se je zavzemalo predvsem 
za to, da bi bile v statut natančneje opredeljene pravice 
delavcev, pri katerih je podana neposredna nevarnost za 
nastanek invalidnosti (57. člen zakona) pa jim v temeljni 
organizaciji ni mogoče zagotoviti drugega dela. Tudi sicer v 
statutu ni bila adekvatno urejena vloga temeljnih organizacij 
pri uveljavljanju pravic v primeru delavčeve zmanjšane zmož- 
nosti za delo. 

Sodišče je opozorilo tudi na sporno formulacijo v 184. 
členu statuta, po katerem lahko odbor za varstvo pravic skup- 
nosti vselej spremeni ali razveljavi dokončni sklep o priznanju 
pravice zavarovancu, če so bile z odločitvijo očitno kršene 
materialne določbe zakona ali samoupravnega splošnega 
akta v škodo skupnosti. S sprejetim 184. členom statuta se 
torej odpira določena možnost za stanje pravne negotovosti. 
Po mnenju našega sodišča ni dopusten generalni dvom v 
pravilnost uporabe zakona oziroma samoupravnega akta, 
proti morebitnim zlorabam pa se je potrebno boriti z oživitvijo 
mehanizmov, ki naj varujejo zakonitost-predvsem z oživitvijo 
samoupravne delavske kontrole v skupnosti in večjo vlogo 
posebnega sodišča združenega dela. 

JAVNO TOŽILSTVO SR SLOVENIJE 

Letno poročilo Javnega tožilstva SR Slove- 

nije za leto 1983 (povzetek) 

Uvod 
Z usklajeno politiko pregona na vseh področjih kazensko- 

pravnega varstva družbenih in osebnih vrednot si vsa javna 
tožilstva v SR Sloveniji prizadevajo dosledno izvrševati opra- 
vila in naloge, ki izhajajo iz njihovih funkcij kot samostojnega 
državnega organa. 

v ,'*jerTino težkih pogojih gospodarjenja in spremljajočimi 
stabilizacijskimi ukrepi, ki vse močneje tiščijo družbo in vsa- 
kega posameznika, so favna tožilstva v preteklem, 1983. letu, 
dajala še poseben poudarek uveljavljanju zakonitosti v sle- 
herni obravnavani zadevi. 

Ob znanih ugotovitvah, da se v naši družbi vse preveč 
pojavljajo gospodarski ekscesi v obliki najrazličnejših napa- 
dov na družbeno premoženje, so javna tožilstva preko vsega 
leta z večjo prizadevnostjo reševala kazenske zadeve iz 
sklopa gospodarske kriminalitete. Z nič manjšo zavzetostjo so 
obravnavala tudi tiste gospodarske prestopke, ki z najrazlič- 
nejšimi malverzacijami v gospodarstvu hromijo zastavljene 
cilje celotne družbe. 

Takšna zasnova dela javnotožilske organizacije je usklajena 
s širšimi družbenimi prizadevanji, ki izhajajo iz ugotovitev, 
priporočil in sklepov družbenopolitičnih skupnosti in njihovih 
izvršilnih organov ter družbenopolitičnih organizacij na 
zvezni in republiški ravni. 

Pri temeljnih javnih tožilstvih v SR Sloveniji, ki so od leta 
1979 dalje stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj, 
se že vrsto let nadaljuje trend naraščanja pripadlih zadev. V 
letu 1983 so prejela ovadbe zoper 27.592 polnoletnih, 3376 
mladoletnih in 24.695 neznanih storilcev kaznivih dejanj, kar 
pomeni, v primerjavi z letom 1982, 3% več polnoletnih, 4% 
več mladoletnih in 18% več neznanih oziroma neodkritih 
storilcev kaznivih dejanj. 

Vsa javna tožilstva v SR Sloveniji so vpeta v splošna druž- 
bena dogajanja in so zlasti na področju družbene samoza- 
ščite in varnosti razvila široko preventivno dejavnost, ki je 
poleg njihove klasične, represivne funkcije kazenskega pre- 
gona, njihova povsem enakovredna naloga. Ob ugotovitvah 
škodljivih pojavov, pomanjkljivih samoupravnih aktov, izrazi- 
tejših kriminogenih okoljih ali drugih za družbo nesprejemlji- 

16 priloga poročevalca 



vih okoliščinah, javna tožilstva vselej obveščajo odgovorne 
organizacije, ki gospodarijo z družbenimi sredstvi ali objekti, 
oziroma imajo na skrbi urejevanje samoupravnih razmer, s 
pozivom, da nepravilnosti odpravijo. Tako so v preteklem letu 
javna tožilstva poslala 302 pismena in 41 ustnih opozoril ali 
intervencij organom in organizacijam združenega dela, 46 
analiz oziroma poročil za potrebe družbenopolitičnih skupno- 
sti, evidentirala so 173 posvetovanj, sestankov in konferenc z 
drugimi organi in organizacijami glede vprašanj, ki so po- 
membna za uresničevanje funkcij javnih tožilstev. Odzivnost 
na tožilsko preventivno reagiranje se po podatkih temeljnih 
tožilstev iz leta v leto popravlja. Večina organizacij združe- 
nega dela povratno informira tožilstva o sprejetih ukrepih, 
vendar so še vedno primeri nerazumljive indolence. 

Politična kazniva dejanja 
V letu 1983 je bilo javnim tožilstvom prijavljenih 56 oseb 

zaradi kaznivih dejanj političnega kriminala, oziroma 16 manj 
kot v letu 1982, ko je bilo ovadenih 72 oseb. 

V zadnjih petih letih se je torej število prijavljenih gibalo 
takole: 1979-40oseb, 1980-104 osebe, 1981 -77oseb, 1982 
- 72 oseb in v letu 1983 - 56 oseb. Delež političnih kaznivih 
dejanj v celotnem številu prijavljenih je v letu 1983 dosegel 
0,20% in je torej manjši kot v letu 1982, ko je znašal 0,27%. 

V nasprotju s prekrški, kjer po ugotovitvah organov za 
notranje zadeve prevladujejo takoimenovana napisna dejanja, 
so prijavljeni primeri političnih kaznivih dejanj pretežno stor- 
jeni v obliki verbalnih izgredov. Značilnejši podatki o vloženih 
ovadbah in ovadenih osebah kažejo, da so v 54% kazniva 
dejanja prijavili delovni ljudje in občani, kar kaže na zadovolji- 
vost samozaščitnega obnašanja, da je med ovadenimi 7 po- 
vratnikov in da je 23 prijavljenih bilo v času storitve kaznivega 
dejanja vinjenih. 

Število obtoženih oseb se je v primerjavi z letom 1982 
povečalo od 22 na 28 oseb. Večina od teh je storila lažja 
kazniva dejanja, med njimi kar 20 kazniva dejanja, za katera je 
predpisana kazen do treh let zapora. Med 8 težjimi kaznivimi 
dejanji je bilo 6 oseb obtoženih zaradi sovražne propagande, 2 
pa zaradi vnašanja streliva v SFRJ. Razmerje med lažjimi in 
težjimi kaznivimi dejanji, ki ustreza tudi razmerju med obema 
skupinama po prijavah, seje v letu 1983 še premaknilo v korist 
lažjih kaznivih dejanj, saj med obtoženimi zavzemajo že 71% 
delež. 

Pomembnejša obtožba je bila vložena zoper dve osebi 
zaradi spravljanja streliva v SFRJ. Obtoženca sta bila zalotena 
pri dejanju ob priliki mejne kontrole, strelivo, namenjeno na 
Kosovo, pa sta imela skrito v zavitkih pralnega praška. Ob 
mejni kontroli je bilo odkrito tudi vnašanje sovražnega propa- 
gandnega gradiva za potrebe kosovske iredente. 

Enako kot v prejšnjih obdobjih tudi v letu 1983 po poročilih 
temeljnih javnih tožilcev pri prijavljenih storilcih političnih, 
kaznivih dejanj ni bilo zaslediti organiziranih povezav. Večina 
obravnavanih oseb, namreč v verbalnih izgredih, sramoti vo- 
dilne osebnosti in Zvezo komunistov ter poveličuje druge 
družbenopolitične sisteme. 

V letu 1983 so sodišča v Sloveniji od 23 obravnavanih 
spoznala za krive 17 oseb, v letu 1982 pa 18 oseb, pri čemer je 
bila 7 osebam izrečena nepogojna zaporna kazen. Najhujša je 
bila kazen, izrečena obtoženima za spravljanje streliva v 
SFRJ, in sicer 5 let in 2 meseca prvemu ter 1 leto zapora 
drugemu obtožencu. Zaradi sovražne propagande sta bili 2 
osebi kaznovani na 1 leto in 6 mesecev zapora oziroma na 1 
leto in 3 mesece zapora. Ostale nepogojne kazni so bije 
izrečene vse v razponu do 1 leta. Pogojne obsodbe so sodišča 
izrekala za verbalne izgrede dotlej nekaznovanim osebam, za 
družbeno manj nevarna dejanja, pri katerih so se olajševalne 
in druge omiljevalne okoliščine izkazovale šele med sojenjem 
pred sodiščem. Na vrsto uporabljene kazenske sankcije so 
odločilno vplivale tudi naknadno pribavljene ekspertize psi- 
hiatrov. 

Podatki o obsegu, nevarnosti in posledicah ter gibanju 
politične kriminalitete v letu 1983 potrjujejo oceno, da tudi v 
minulem letu ni predstavljala nevarnosti za družbeno uredi- 
tev. Najtežjih dejanj že vrsto let v SR Sloveniji ni bilo. Tudi 
med obravnavanimi kljub obeležjem sovražnosti prevladujejo 
v subjektivnem in objektivnem pogledu lažje oblike kakšne 
odklonskosti, izvršene v pretežno verbalnih izgredih, brez 
globljih političnih pobud in organiziranih povezav. Politična 

kriminaliteta v minulem letu ni imela odmeva v okolju, v 
katerem je bila ugotovljena in še manj v širši skupnosti. V letu 
1983 je bil kot odraz pozornosti, ki jo javni tožilci poklanjajo 
politični kriminaliteti, dosežen tudi premik pri ekspeditivnosti 
pregona, saj ob zaključku leta pri javnih tožilcih ni bilo nere- 
šenih zadev. 

Kriminaliteta v gospodarstvu 

a) Gospodarski kriminal 
Od leta 1980 do leta 1982 smo bili priča stalnemu nara- 

ščanju gospodarske kriminalitete v širšem pomenu besede, 
torej kaznivih dejanj zoper upravljanje družbenih sredstev in 
naravna bogastva, zoper družbeno premoženje, zoper go- 
spodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga, zoper samo- 
upravljanje ter kaznivih dejanj uradnih oseb zoper uradno 
dolžnost. V lanskem letu se je prvič po tem obdobju to- 
vrstna kriminaliteta umirila. Medtem, ko smo v letu 1982 na 
podlagi obtožb javnih tožilstev ugotovili kar 23% povečanje 
teh kaznivih dejanj, je prišlo v lanskem letu le do 4% pove- 
čanja. Gibanje in delež gospodarske kriminalitete je v raz- 
merju do vseh obtoženih kaznivih dejanj razviden iz nasled- 
nje, tabele:   
Leto vsa kazniva kazniva dejanja delež v 

dejanja v gospodarstvu odstotkih 
1979 14.324" 3.112 21,70 
1980 17.001 3.849 22,64 
1981 16.390 4.879 29,76 
1982 19.331 6.011 31,07 
1983 21.106 6.277 29,74 

Hkrati z minimalnim povečanjem vse gospodarske krimi- 
nalitete se je povečala tudi povzročena škoda na družbe- 
nem premoženju. Ta že več let narašča podobno z razmer- 
jem inflatornih gibanj. Tako je znašala škoda na družbenem 
premoženju v letu 1981 - 51,425.000 din, v letu 1982 je bilo 
družbeno premoženje oškodovano za 75,747.000, v lanskem 
letu pa škoda znaša din 90,522.000. 

Za relativno visok delež kaznivih dejanj gospodarskega 
kriminala v razmerju do vseh drugih kaznivih dejanj (v lan- 
skem letu 29,74%) lahko, tako kot prejšnja leta, navajamo 
določene vzroke. Predvsem je posledica razmeroma viso- 
kega števila teh kaznivih dejanj ustrezno večja angažiranost 
organov odkrivanja, ki so intenzivirali svoje delovanje na 
področju odkrivanja tovrstnih kaznivih dejanj. Ne glede na 
učinkovitejše odkrivanje pa nedvomno tudi dejansko obstoji 
večje število teh kaznivih dejanj. Med vzroke štejemo pred- 
vsem padec osebnega standarda, inflacijska gibanja 
vključno s padcem vrednosti dinarja, visoke cene, pomanj- 
kanje določenih vrst blaga na trgu, relativna zaprtost dr- 
žavne meje, zožene možnosti uvoza itd. 

Kot precejšnjo družbeno nevarnost ocenjujemo razrašča- 
nje tihotapstva in nedovoljene trgovine. Zaskrbljuje tudi po- 
jav nedovoljene trgovine z bencinskimi boni. Razširjen je 
pojav kupčevanja z devizami, čeprav iz podatkov kazenskih 
postopkov obseg tega kupčevanja ni razviden. Sklepamo 
lahko, da je dobršen del deviznih sredstev odtegnjen kon- 
troli, s tem pa je nedvomno prizadejana gospodarstvu ob- 
čutna škoda. Tudi nevestnosti v gospodarskem poslovanju 
ob sedanjih zaostrenih pogojih gospodarjenja kažejo, da je 
še vedno premalo uveljavljena odgovornost pri opravljanju 
del in nalog. Končno ne moremo prezreti, da tudi razme- 
roma veliko primerov prilaščanja družbenega premoženja (z 
grabeži, zlorabami, poneverbami, goljufijami, tatvinami, 
vlomi itd.) kaže na nezadovoljivo varovanjedružbenegapremo- 
ženja. Ta oblika kriminala slabi zakonitost poslovanja in raz- 
kraja moralni odnos do družbene lastnine, kar posebno nega- 
tivno vpliva na dosledno izvajanje stabilizacijskih ukrepov. 

Prilaščanje družbenih sredstev s strani odgovornih oseb 
ravno tako narašča. V lanskem letu je bilo obtoženih za 
kaznivo dejanje grabeža 61 oseb, kar predstavlja 45% poveča- 
nje, za zlorabo položaja odgovorne osebe in koristoljubnosti 
pa je obtoženih 90 oseb, kar pomeni 17% povečanje v primer- 
javi z letom prej. Podkupnine in neupravičeno dajanje daril 
imajo precejšnjo vlogo pri različnih zlorabah v trgovinah. Na 
to kaže primer, ko so skladiščniki in trije prodajni referenti 
sprejemali podkupnine v milijonskih zneskih, da so potem 
posameznim kupcem urejali prodajo traktorjev. 
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Kot rezultat zaostrenih pogojev gospodarjenja se pojavljajo 
tudi kazniva dejanja zlorabe pooblastil. Značilen je primer 
odgovorne osebe, ki je z izdajo lažne dokumentacije v pro- 
dajno ceno proizvodov nezakonito vnesla stroške prometa, 
hkrati pa je kupcem še vedno odobravala določen odstotek 
marže, čeprav je bila vsa marža pri tem že izkoriščena. Na ta 
način je za svojo organizacijo pridobil storilec skupaj preko 
1,200.000 din, za druge organizacije pa preko 3,300.000 din. 
Motiv za takšno ravnanje je bil v tem, da je storilec opravičil 
obstoj posredniške oziroma agencijske poslovalnice, ki je bila 
registrirana za tranzitne posle, hkrati pa si je pridobil tudi 
neupravičen osebni dohodek. 

Najštevilnejši napadi na družbeno premoženje so zapaženi 
s strani storilcev, ki niso zaposleni v oškodovanih organizaci- 
jah združenega dela. Za kazniva dejanja tatvin, velikih tatvin, 
goljufij in drugih klasičnih deliktov, je bilo v lanskem letu 
obtoženih 3.020 storilcev. Precej pogosta so npr. kazniva 
dejanja goljufij na škodo bančnih organizacij, ki so v glavnem 
storjena s predrugačenimi hranilnimi knjižicami. Storilci v 
svoje hranilne knjižice vpišejo višji saldo od dejanskega in z 
njimi uspevajo dvigovati večje ali manjše vsote denarja, do- 
kler pač niso odkriti. Včasih gre za zelo primitivne ponaredke, 
tako, da ta dejanja ostanejo večkrat zgolj pri poskusu, kar je 
seveda v veliki meri odvisno od pazljivosti likvidatorjev. 

Kazniva dejanja dajanja prednosti kupcem so se pojavljala v 
času, ko je primanjkovalo posameznih proizvodov na tržišču. 
Tako je prodajalka enemu kupcu prodala 54 kg pralnega 
praška, prodajalec na bencinski črpalki enemu kupcu skupaj 
56 litrov motornega olja, neki mesar pa je prodal enemu 
kupcu 20 kg svinjskega mesa. Odkritih je bilo tudi nekaj 
storilcev, ki so v času pomanjkanja blaga deloma zase, de- 
'0,?la za sorodnike, nekateri celo za prodajo, kupovali v skla- dišču trgovske delovne organizacije, kjer so bili zaposleni, 
večje količine sladkorja, olja, kave in pralnih praškov. Ti 
primeri kažejo, da tudi v prihodnje, če bo prihajalo do težav 
pri oskrbovanju trga s posameznimi artikli, lahko pričakujemo 
nadaljnji pojav takšnih kaznivih dejanj. 

Kazniva dejanja zatajitev davščin in drugih družbenih daja- 
tev predstavljajo glede na ugotovljene primere najhujše 
oblike^ nezakonitih bogatenj na račun družbe. Visoki zneski 
prilaščenih davkov daleč presegajo zneske protipravnih pre- 
moženjskih koristi pri drugih kaznivih dejanjih, celo v primer- 
javi z grabeži. Tako je npr. samostojni obrtnik, izdelovalec 
kovinske galanterije, v letih 1979 in 1980 registriral del svo- 
jega prometa na drugega obrtnika pri drugi občini in zatajil 
skupaj za 480.000 din davščin. Obrtnik črevarske stroke je 
knjižil za leto 1981 fiktivne račune in se izognil davščinam v 
znesku 1,080.000 din. Pri tem mu je pomagal znanec, komer- 
cialist, na ta način, da mu je izstavljal lažne račune. Tudi sicer 
so največkrat storilci teh kaznivih dejanj zasebni obrtniki, ki 
umetno povečujejo svoje stroške z lažnimi računi. 

Javna tožilstva se razmeroma učinkovito postavljajo po 
robu gospodarski kriminaliteti. Predvsem vse primere teh 
kaznivih dejanj rešujejo prioritetno. Lahko ugotovimo, da je 
postopek pri javnih tožilstvih hiter. Za kazniva dejanja gospo- 
darske kriminalitete so v lanskem letu sodišča izrekla 3.894 
obsodi Inih sodb. Javna tožilstva so bila s svojimi obtožbami 
sicer uspešna v 91% obsodilnimi sodbami, vendar je delež s 
57% izrečenih pogojnih kazni visok, kar narekuje zaostrova- 
nje kaznovalne politike. Navzlic temu represivno delovanje ne 
bo imelo učinka, če ne bomo hkrati ustrezno vzpodbudili 
učinkovitejše samozaščitno delovanje v organizacijah združe- 
nega dela in hkrati odpravljali širše družbene vzroke za pojav 
gospodarske kriminalitete. , 

b) Gospodarski prestopki 
Gibanje ovadb, ki so jih prejela javna tožilstva v SR Sloveniji 

za gospodarske prestopke v zadnjih petih letih ponazarja 
naslednja razpredelnica: 

  1979 1980 1981 1982 1983 
SDK 
Tržna inšpekcija 
Druge inšpekcije 
Drugi državni organi 
Občani 
Skupaj: 

678 843 799 1009 1003 
394 556 574 590 621 
399 677 600 487 469 

82 210 655 1289 915 
3 6 6 2 5 

1556 2292 2634 3377 3013 

Za razliko od prejšnjih let, ko je število gospodarskih pre- 
stopkov naraščalo, je leta 1983 prišlo do upada ovadb za 
10,77% v primerjavi z letom poprej. Pojav je toliko bolj zani- 
miv, ker število predpisov, ki imajo gospodarsko kazenske 
določbe vse bolj narašča spričo slabe družbene discipline. 
Upad ovadb je sicer najbolj zaznaven pri kršitvah po zakonu o 
temeljih varnosti cestnega prometa, teh je kar 363 manj kot 
leta 1982, medtem, ko nihanje ostalih kršitev ni tako izrazito. 
Posebej velja omeniti porast ovadb po zakonu o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev, kar za 115 prime- 
rov in 41 ovadb za kršitve zakona o menjalniških poslih. 

Število ovadb, zlasti za nekatere kršitve ne odraža pravega 
stanja dejansko storjenih prestopkov. Na mestu je trditev, da 
je teh precej več, vendar obsega ni mogoče niti približno 
oceniti. Na drugi strani pa so kršitve nekaterih predpisov, npr. 
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev, zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev za nakup dieselskega goriva in motornega 
bencina, tako množične, da javna tožilstva preprosto ne mo- 
rejo preganjati vseh storilcev. Potrebna je občutna selekcija 
majhnih kršilcev, vendar problem množične nediscipline 
družbenopravnih oseb, ki se opaža tudi na drugih področjih, 
ne bi smel ostati nedotaknjen. 

Že vrsto let ugotavljamo, da so inšpekcijske službe premalo 
učinkovite. Razlogov za takšno stanje je več, opazno je pred- 
vsem veliko število nezasedenih delovnih mest in prekratko, 
4-letno mandatno obdobje inšpektorjev ter obremenjevanje 
inšpektorjev z drugimi nalogami. Inšpekcijske službe opozar- 
jajo na pomanjkanje potrebnih sredstev za efikasno opravlja- 
nje predlogov. Nekatera javna tožilstva poročajo, da je število 
ovadb za gospodarske prestopke upadlo tudi do polovice. 
Tako so npr. v Pomurju inšpekcijske službe podale le 13 
ovadb, druge inšpekcijske službe za njihovo območje pa celo 
32. Lokalistični vplivi so še vedno zaznavni. Izkušnje kažejo, 
da so inšpekcijske službe toliko učinkovite, kolikor to želijo 
izvršilni organi družbenopolitičnih skupnosti v okviru katerih 
delujejo in v kolikor je njihova učinkovitost v skladu z ozkimi 
in trenutnimi interesi njihovega gospodarstva. K slabemu 
odkrivanju kršitev precej doprinesejo tudi ne dovolj jasni in 
pomanjkljivi predpisi. Tako je npr. odlok o zamrznitvi cen iz 
decembra 1983 zaradi nekaterih nejasnih formulacij povzročil 
na trgu pravo cenovno zmedo in si tudi inšpekcijski organi 
nekaj časa niso- bili na jasnem, katere cene so zakonite. 
Podobno je bilo tudi s prodajo blaga za dinarje deviznega 
porekla, ki je bila v velikem delu nezakonita. Tudi številni 
fiktivni samoupravni sporazumi, ki mnogokrat pomenijo le 
način povečanja cen, so oblika nezakonitega ravnanja. 

Organi samoupravnih delavskih kontrol po naši oceni še 
vedno niso opravičili pričakovanj, saj jih pri odkrivanju neza- 
konitosti znotraj organizacij združenega dela sploh ni čutiti. 
Tudi če vedo za nezakonitosti, ki se odražajo kot gospodarski 
prestopki, teh preprosto ne prijavljajo, očitno v bojazni, da bi 
s tem škodovali lastni delovni organizaciji, sebe pa bi utegnili 

' izpostaviti šikaniranju. V letu 1983 javna tožilstva niso od 
samoupravne delavske kontrole prejela nobene ovadbe. 

Javna tožilstva so si v letu 1983 zlasti przadevala doseči 
uspešen gospodarsko-kazenski pregon tistih kršitev, ki ovi- 
rajo izvajanje ekonomske stabilizacije, posebno na področju 
cen, deviznega in zunanje-trgovinskega poslovanja, blagov- 
nega prometa in na področju investicij. Neurejenost trga z 
izjemnimi dvigi cen, se po ugotovitvah javnih tožilstev le 
delno odraža v številu prejetih ovadb, vloženih obtožbah in 
izrečenih obsodilnih sodbah. Tako je bilo v letu 1983 vloženih 
241 ovadb, kar je za 72 več kot v predhodnem letu, obtoženih 
je bilo 159 pravnih oseb, kar je za 24 več kot v letu 1982, 
izrečenih pa je bilo 88 obsodilnih sodb, kar je za 29 več kot v 
prejšnjem letu. Najpogosteje se kršitve nanašajo na priračuna- 
vanje marže ali na odvisne stroške, ki se postavljajo v višjih 
zneskih od predpisanih oziroma dejanskih, na prodajo proiz- 
vodov po cenikih, ki niso bili potrjeni, prodajo blaga slabše 
kvalitetezaboljšo.karsezlasti pogosto dogaja pri prodaji mesa. 

Omenjene obtožbe se ne nanašajo na primere, ko so de- 
lovne organizacije povišale cene s sklenitvijo samoupravnih 
sporazumov, ki so pogosto samo pomagalo za nezakonito 
dviganje cen posameznim vrstam blaga. Tako se pod plaščem 
samoupravnega sporazumevanja ustvarja paralelni sistem 
cen, ki statistično niso izkazane in ostajajo izven družbene 
kontrole, s tem pa tii$i izven kazenske represije. 
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Število ovadb s področja zunanjetrgovinskega in deviznega 
poslovanja se je zmanjšalo. Temeljna javna tožilstva so pre- 
jela 83 ovadb, kar je 39 manj kot v prejšnjem letu, vložila pa so 
43 obtožb, kar je skoraj polovico manj kot v prejšnjem ob- 
dobju. Obtožena je bila ena banka in 13 delovnih organizacij, 
ker v letu 1982 in 1983 niso pravočasno razporedile sredstev 
za uvoz nafte, vendar v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, 
da bi se pravne osebe skušale izogniti poravnavi svojih obvez- 
nosti. Nasprotno, številnejše kot doslej so bile obtožbe zaradi 
kršenja ugleda v tujini, ko so izvozne organizacije izvozile 
blago neustrezne kvalitete, ali pa so prekoračile rok dobave. 
Zanimivo je, da je bila vložena ena sama obtožba zaradi 
kršitve v zvezi z izvozom v maloobmejnem prometu, čeprav se 
je ta promet v letu 1983 bistveno povečal. 

Menimo, da je bila v preteklem letu kaznovalna politika v 
zadevah gospodarskih prestopkov pri temeljnih sodiščih 
ustreznejša kot v prejšnjih obdobjih. K temu so pripomogla 
posvetovanja med pravosodnimi organi pa tudi javna tožilstva 
s svojimi pritožbami, vložila so jih 263 in tako napadala vsako 
peto sodbo. Tožilstva so s pritožbami v pretežni meri uspela, 
saj je bilo le 25 pritožb zavrnjenih. Ob tem je treba tudi 
opozoriti, da posamezni zvezni in republiški zakoni ne sledijo 
pritiskom inflacije, zaradi česar so zagrožene kazni dejansko 
vse nižje, nekatere pa postajajo že simbolične. 

Kršitve s področja varstva človekovega okolja 
Pri vseh javnih tožilstvih je bila v preteklem letu, tako kot 

doslej, poudarjena prioritetna naloga, spremljanje negativnih 
pojavov na področju varstva okolja. 

V postopkih za gospodarske prestopke se večji del kršitev 
nanaša na zakon o vodah in zakon o gozdovih. Število obrav- 
navanih kršitev je bilo leta 1983 nekoliko večje kot v letu prej. 
Javna tožilstva so v letu 1983, zaradi kršitev zakona o vodah 
prejela 38, zaradi kršitev zakona o gozdovih pa 22 ovadb. 
Kršitve zakona o vodah se najpogosteje nanašajo na izpušča- 
nje odplak v reke, bodisi zaradi malomarnosti odgovornih 
oseb, ali pa zaradi zastarelosti čistilnih naprav. Kazni za te 
kršitve so sodišča poostrila in znašajo za domače pravne 
osebe do 500.000 din, za tuje ladjarje pa bistveno višje. 

Splošni kriminal 
V letu 1983 je bilo na področju splošnega kriminala zajetih 

14.799 kaznivih dejanj ali 70,12% vseh kaznivih dejanj (leta 
1982 - 68,80%). Najštevilnejša so kazniva dejanja ogrožanja 
javnega prometa in zoper življenje in telo. 

Varnost v cestnem prometu. Kazniva dejanja ogrožanja 
javnega prometa so v primerjavi s prejšnjim letom porasla za 
7,11%, kazniva dejanja ogrožanja cestnega prometa pa za 
8,19%. Dejansko pa to pomeni le pospešeno reševanje zadev 
iz prejšnjih let, saj so javna tožilstva prejela v letu 1983 za 
8,38% manj ovadb, ker se je tudi promet zmanjšal zaradi' 
bencinskih bonov in dragega goriva. 

Postopek pri javnih tožilstvih in sodiščih se je skrajšal in 
pocenil, ker po dogovoru v drugi polovici leta 1983 ni treba 
več ugotavljati težjih telesnih poškodb z izvedenci. 

V letu 1983 je bilo obsojenih zaradi kaznivih dejanj ogroža- 
nja cestnega prometa 3.188 oseb, vsakemu četrtemu povzro- 
čitelju pa je bila izrečena pogojna obsodba ali sodni opomin. 
Najpogosteje izrekajo sodišča denarne kazni (64%,). Javna 
tožilstva so zaostrovala kazensko politiko s pritožbami in so 
zaradi odločbe o kazenski sankciji izpodbijala skoraj vsako 
dvanajsto sodbo. Opažamo, da razmerje pogojnih obsodb 
raste, čim gre za hujše kaznivo dejanje. Tako so za kazniva 
dejanja z najhujšo posledico izrečene v 43,47% pogojne ob- 
sodbe, za hude telesne poškodbe ali veliko premoženjsko 
škodo v 30,11%, za lahke telesne poškodbe pa v 17,16%. 
Varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila je bil 
izrečen 477 osebam, kar pomeni, da je toliko oseb povzročilo 
prometno nezgodo pod vplivom alkohola ali skoraj vsak 
sedmi voznik. 

Vsa javna tožilatva so aktivno vključena v delo občinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Javno 
tožilstvo SR Slovenije pa je kolektivni član republiškega sveta. 
Preventivno delo javnih tožilstev je tudi v opozorilih, ki jih 
pošiljajo cestnim in drugim organizacijam o zapaženih nepra- 
vilnostih. 

Varnost v železniškem prometu. Tudi železniških nezgod 

so javna tožilstva obravnavala v letu 1983 manj kot leto prej. 
Vzroki zanje so predvsem v neupoštevanju predpisov o varno- 
sti na železnici, malomarnem in nevestnem opravljanju delov- 
nih dolžnosti in nizkem strokovnem nivoju zaposlenih delav- 
cev, v tehnično zastareli opremljenosti železnic in preobreme- 
njenosti posameznih železniških postaj. Za kazniva dejanja 
ogrožanja železniškega prometa je bilo obtoženih 95 oseb, 
sodišča pa so izdala 51 sodb, od tega 38 obsodilnih. 

Varnost pri delu. V letu 1983 je bilo manj ovadb kot prejšnje 
leto. Po ocenah javnih tožilstev organizacije združenega dela 
še vedno ne prijavljajo vseh nesreč pri delu organom za 
notranje zadeve. Kazenski postopek je dolgotrajen, kajti te- 
žave nastanejo že pri ogledu, pri katerem redko prisostvuje 
inšpektor za delo, ki bi lahko s svojim strokovnim znanjem 
odločilno prispeval h kvalitetnemu ogledu. Ta ugotovitev se 
ponavlja že več let. V kazenskem postopku je skoraj vedno 
treba odrediti izvedenstvo, ker gre za zapletene zadeve. Med 
vzroke nesreč štejemo zastarelo tehnologijo, dotrajanost 
opreme in neupoštevanje predpisov o varnosti pri delu. Po 
končanem postopku se izrekajo predvsem pogojne obsodbe. 

Varstvo pred požari. V letu 1983 je bilo za požige in povzro- 
čitev splošne nevarnosti s požarom vloženih 148 obtožb, kar 
pomeni padec v primerjavi z letom prej. Javna tožilstva ne 
prejemajo samo ovadb zoper znane storilce, temveč tudi 
zoper neznane in poročila o požarih, za katere ni podlage za 
uvedbo kazenskega postopka. Obvestil o požarih je bilo 615, 
kot vzrok nastanka pa navajajo napake na električnih instala- 
cijah, trenje pri strojih, napake na transformatorjih, slabi 
dimniki, igra otrok, udari strele in podobno. 

Sodišča so povzročiteljem požarov izrekla 74 obsodilnih 
sodb, od katerih je bilo 70,27% pogojnih. Menimo, da kazno- 
valna politika na tem področju ni zadovoljiva in jo bodo morali 
tožilci zaostrovati z vlaganjem pritožb. 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo. V letu 1983 je bilo z 
obtožbami zajetih 1.848 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 
kar pomeni 22,06% porast v primerjavi z letom 1982. Bilo pa je 
manj umorov (26) kot leto prej (30). Sodišča so izrekla 1.211 
sodb, kar je več kot leta 1982 ter kaže, da so sodišča pospe- 
šeno reševala tudi tiste zadeve iz prejšnjih let. 

Prestopništvo mladoletnikov 
V letu 1983 je bilo javnim tožilstvom prijavljenih 3.376 mla- 

doletnikov, kar je 117 več kakor v letu 1982 (3.259), ali za 4%. 
Od leta 1979, ko je bilo prijavljenih 2.255 mladoletnikov, se je 
to število v letu 1983 povečalo za 36%. 

Pripravljalni postopek pri sodnikih za mladoletnike so za- 
htevala javna tožilstva proti 2.672 mladoletnikom (v letu 1982 
proti 2.469 mladoletnikom). 

Po izvedenem pripravljalnem postopku so javna tožilstva v 
letu 1983 prdlagala ustavitev postopka glede 525 mladoletni- 
kov (v letu 1982 glede 602), izrek sankcije pa za 1.728 mlado- 
letnikov (v letu 1982 za 1.534). 

Kazenske sankcije so senati za mladoletnike sodišč v letu 
1983 izrekli 1.270 mladoletnikom (v letu 1982 - 1000). Med 
izrečenimi sankcijami prevladujejo disciplinski ukrepi in 
ukrepi strožjega nadzorstva. Tako je bil 546 mladoletnikom 
izrečen disciplinski ukrep ukora oddaje v disciplinski center. 
Nadzorstveni vzgojni ukrepi po starših so bili izrečeni 62 
mladoletnikom. Strožje nadzorstvo organa socialnega 
skrbstva pa 434 mladoletnikom. Le tistim mladoletnikom, ki 
živijo v skrajno neugodnem družinskem okolju in ki so močno 
vzgojno zanemarjeni ter brez čuta odgovornosti in ki so storili 
težja kazniva dejanja, so sodišča izrekla zavodske vzgojne 
ukrepe ali kazni mladoletniškega zapora. V vzgojni zavod so 
sodišča oddala 64 mladoletnikov, v prevzgojni dom 34 in v 
zavod za usposabljanje 2. S kaznijo mladoletniškega zapora 
je bilo kaznovanih 13 mladoletnikov (v letu 1982 - 19). 

Mladoletniki izvršujejo pretežno kazniva dejanja zoper pre- 
moženje. Med vsemi 2.785 kaznivimi dejanji je 2.477 ali 88% 
takšnih, s katerimi je bilo napadeno premoženje, zlasti so to 
tatvine in velike tatvine. Razen teh kaznivih dejanj so mlado- 
letniki izvršili 93 kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa, 
od katerih je imelo 10 kaznivih dejanj tako hude posledice, da 
so oškodovanci umrli. Po predlogih za izrek sankcije so 
mladoletniki storili še 46 kaznivih dejanj zoper življenje in 
telo, od tega 1 uboj, 49 kaznivih dejanj zoper spolno nedotak- 
ljivost in moralo, 25 kaznivih dejanj nasilniškega obnašanja, 
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18 ponarejenih listin in še nekaj drugih. Kazniva dejanja v 
zvezi z mamili sta storila le 2 mladoletnika. 

Mladoletniške zadeve imajo pri obravnavanju prednost in 
jih javna tožilstva rešujejo v najkrajšem možnem času. Ob 
izvrševanju nalog kazenskega pregona so se delavci javnih 
tožilstev, ki obravnavajo mladoletniške zadeve, aktivno vklju- 
čevali v širša družbena prizadevanja za prevencijo mladoletni- 
škega prestopništva. Javna tožilstva so organizirala več po- 
svetov s pedagogi in javnimi delavci, ki se ukvarjajo s proble- 
matiko mladine. Na teh posvetih so bila obravnavana vpraša- 
nja pojavnih oblik in vzrokom za deviantnost mladoletnikov ter 
poudarjena potreba po usklajenem in hkratnem delovanju • 
različnih interdisciplinarnih strokovnih služb v smeri prepre- 
čevanja negativnih oblik vedenja in ravnanja mladine. 

O svojih ugotovitvah v zvezi s posameznimi kazenskimi 
postopki so javna tožilstva opozarjala šole, skrbstvene organe 
in delovne organizacije na posamezne mJadoletnike, ki potre- 

bujejo več pomoči in opore v svojem okolju zato, da ne bi 
znova zašli na stranpota in da jih ne bi stigmatizacija pripe- 
ljala na rob družbe. Posebno pozorno so tožilstva spremljala 
problematiko mladinskega sprejemališča in drugih vzgojnih 
zavodov. Komisiji za izvrševanje vzgojnih ukrepov pri republi- 
škem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo je bila 
posredovana informacija o problematiki fnladinskega spreje- 
mališča v Ljubljani. Zveznemu javnemu tožilstvu ter nekaterim 
republiškim organom je bila dostavljena informacija o otrocih 
in mladoletnikih, večinoma iz drugih republik, ki ilegalno 
prestopajo državno mejo in v tujini prosjačijo ali izvršujejo 
kazniva dejanja ter jih tuje oblasti vračajo. Za te otroke in 
mladoletnike bi moral biti ustanovljen, v bližini meje z Italijo, 
zvezni zbirni center, ki bi prevzel skrb za te repatriirance in bi 
občutno razbremenil mladinsko sprejemališče v Ljubljani, saj 
se ta mora pretežno ukvarjati samo s temi otroki in mladolet- 
niki. 

REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE SR SLOVENIJE 

Letno poročilo Republiškega senata za 

prekrške za leto 1983 (povzetek) 

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 260. člena zakona o 
prekrških (Ur. f. SRS, št. 25/83) je Republiški senat za prekr- 
ške v Ljubljani posredoval Komisiji za pravosodje Skupščine 
SR Slovenije letno poročilo za leto 1983, ki zajema delo 
Republiškega senata za prekrške v Ljubljani, delo vseh občin- 
skih sodnikov za prekrške v SR Sloveniji ter občinskih uprav 
za družbene prihodke v SR Sloveniji v zvezi z reševanjem 
prekrškov s področja davkov. 

Občinskim sodnikom za prekrške je v letu 1983 pripadlo 
141.538 predlogov za uvedbo postopka o prekršku, kar je za 
13,82% manj kot v letu 1982. Pripadlo jim je tudi 21.519 
zaprosil. Kljub kadrovskim težavam kot je n. pr. zamenjava 
precejšnjega števila sodnikov za prekrške ter pomanjkanje le- 
teh na nekaterih območjih ipd., je občinskim sodnikom za 
prekrške uspelo rešiti 148.525 zadev ter 17.707 zaprosil (upo- 
števane so tudi nerešene zadeve in nerešena zaprosila iz leta 
1982). Koncem leta 1983 jim je ostalo še nerešenih 52966 
zadev, kar je 11,6% manj zadev, kot v letu 1982; prav tako pa 
tudi 3521 nerešenih zaprosil. 

Zastaralo je 12.229 zadev, predvsem zaradi fluktuacije in 
pomanjkanja sodniškega kadra. Na problem zastaranja je 
opozoril Republiški senat za prekrške v Ljubljani vse vodje 
občinkih organov za prekrške ter je bil sprejet sklep, da bodo 
v bodoče temu vprašanju posvečali več skrbi. 

Republiškemu senatu za prekrške v Ljubljani pa je pripadlo 
3889 pritožbenih zadev. V letu 1983 mu je uspelo rešiti poleg 
ostalega dela 3766 zadev, tako da mu je ostalo nerešenih še 
1512 zadev. 

Občinski sodniki za prekrške in Republiški senat za prekr- 
ške so v letu 1983 ažurno in učinkovito reševali prioritetne 
zadeve. 

Občinskim upravam za družbene prihodke pa je pripadlo v 
letu 1983 - 1622 predlogov o prekrških na področju davkov, 
upoštevajoč nerešene zadeve iz leta 1982 so rešili 1647 zadev 
tako da jim je konec leta 1983 ostalo še nerešenih 226 predlo- 
gov. Imeli pa so zastaranih le 24 zadev. 

V kolikor pa bomo hoteli v bodoče doseči še večjo učinkovi- 
tost in ažurnost pri delu občinskih sodnikov za prekrške 
bomo morali še posebej posvetiti skrb doslednim kadrovskim 
izpopolnitvam vseh občinskih organov.za postopek o prekr- 
šku ter strokovnem usposabljanju njihovih delavcev, posebno 
sodnikov za prekrške. Potrebna pa je tudi izenačenost zago- 
tavljanja finančnih sredstev, nagrajevanja po uspešnosti ter 
sredstev za materialne stroške. Še posebej je potrebno v 
bodoče zagotoviti tem organom sredstva za stroške po- 
stopka, sredstva za nadomestila za dežurno službo, prav tako 
pa tudi primerno opremo, zlasti pisalne stroje in ustrezne 
prostore. Zato tudi predlagamo, da se položaj teh organov pri 
zagotavljanju materialnih pogojev za njihovo delo v prihodnje 

izenači s položajem, ki ga že imajo ostali temeljni pravosodni 
organi. K večji učinkovitosti teh organov pa bo v veliki meri 
lahko tudi vplivalo njihovo povezovanje in združevanje ter bi 
morale v bodoče skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
temu vprašanju nameniti večjo skrb kot doslej. 

Kaznovalna politika 
V letu 1983 smo opazili, da so sodniki za prekrške izrekali 

višje denarne kazni. Večina izrečenih zapornih kazni pa je bila 
še vedno blizu minimuma predpisane kazni. Prav tako smo 
opazili, da pri prekrških na področju cen, kaznovalna politika 
ni bila vselej ustrezna, saj so občinski sodniki za prekrške 
izrekali kazni blizu predpisanega specialnega minimuma. Na 
kaznovalno politiko je v znatni meri vplival tudi skrajšani 
postopek,-saj je tu možno izreči le nizke denarne kazni. Zato 
smo na to problematiko večkrat opozorili občinske sodnike za 
prekrške ter sklenili, da bomo v bodoče temu posvetili več 
skrbi. Opazili smo tudi premajhno angažiranost predlagate- 
ljev pri vlaganju pritožb zoper izrečene nizke kazni, saj bi prav 
to lahko v veliki meri vplivalo na ustrezno kaznovalno politiko. 
Zato smo na to opozorili tudi predlagatelje. Še vedno pa 
vpliva na višino kazni tudi dejstvo, da v nekaterih zakonih kot 
je n. pr.: zakon o javnem redu in miru predpisane kazni še 
niso bile valorizirane. 

Tudi izterjava denarnih kazni v znatni meri vpliva na učinko- 
vitost kaznovalne politike. Opazili smo, da je s strani občin- 
skih uprav za družbene prihodke izterjava denarnih kazni še 
vedno neažurna ter smo jih posebej opozorili. 

Naj omenimo, da je v letu 1983 bilo izrečenih 23083 varstve- 
nih ukrepov. Od tega je 94% varstvenih ukrepov prepovedi 
vožnje motornih vozil. 

Občinski sodniki za prekrške v premajhni meri izrekajo 
vzgojne ukrepe oddaje v disciplinske centre zaradi tega, ker 
jih nima organiziranih večina občin. 

Mladoletniki 
V primerjav^ z letom 1983 je število kaznovanih mladoletni- 

kov za prekrške v upadu. Mladoletniki so storili prekrške 
največ na področju varnosti cestnega prometa, saj je za te 
prekrške bilo kaznovanih kar 88% mladoletnikov. Te prekrške 
so storili predvsem z vožnjo motornega vozila brez vozni- 
škega dovoljenja, koles z motorjem brez potrdila in vožnje 
koles brez luči. Nato sledijo prekrški mladoletnikov s po- 
dročja javnega reda in miru ter kršitve ostalih predpisov kot 
so predpisi o orožju, državni meji, ribolovu, ljudski obrambi 
ter družbeni samozaščiti. Zaradi pomanjkanja kadrov pri 
skrbstvenih organih pa so občinski sodniki za prekrške imeli 
velike težave s pribavo njihovih mnenj o mladoletnikih. 
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Problemski del 
Prekrški na področju varnosti cestnega prometa 

Pripad teh prekrškov predstavlja 65% vsega pripada. Nji- 
hovo število se je znižalo v primerjavi z letom 1982, kar 
pripisujemo preventivnemu in selektivnemu delu organov za 
notranje zadeve. 

Pri teh prekrških je še vedno na prvem mestu vožnja vozila 
pod vplivom alkohola. Nato sledijo: opustitev oz. nepravilna 
uporaba luči; vožnje vozila, ki tehnično ni brezhibno; vožnja 
vozila brez vozniškega dovoljenja; odklonitev osebe, da bi 
opravila preizkus alkoholiziranosti; nedovoljeno prehitevanje; 
nedovoljena hitrost; izsiljevanje prednosti itd. 

V zvezi s kaznovalno politiko smo vse občinske sodnike za 
prekrške opozorili na priporočilo Republiškega sveta za pre- 
ventivo in vzgojo v cestnem prometu, da v bodoče izrekajo 
strožje sankcije voznikom povratnikom ter voznikom, ki vozijo 
pod vplivom alkohola. 

Izrečenih je bilo 22190 varstvenih ukrepov prepovedi vožnje 
motornega vozila. 

Na tem področju prekrškov smo tudi opazili razliko v pred- 
pisovanju nekaterih ravnanj med republikami in pokrajinama 
ter menimo, da bi bilo potrebno obravnavati vozila na motorni 
pogon, ko so v cestnem prometu kot enoten pojav v jugoslo- 
vanskem prostoru. Opozarjamo pa tudi na probleme pri na- 
bavi pnevmatik in tahografov. 

Prekrški zoper javni red in mir 
Število teh prekrškov je v lanskem letu znašalo 18,62% vseh 

prekrškov. Ugotavljamo, da so v tem času porasli prekrški 
nedostojnega vedenja na javnem kraju, nasilniškega obnaša- 
nja, kršitve hišnega reda ter točenje alkoholnih pijač vinjenim 
osebam in mladoletnikom, za kar so občinski sodniki za 
prekrške zaostrili svojo kaznovalno politiko. Upadli so prekr- 
ški s področja potepuštva, beračenja ter iger na srečo. Predla- 
gamo čimprejšnje spremembe zakona o javnem redu in miru 
iz leta 1974 v zvezi z valorizacijo predpisanih kazni. 

Prekrški s političnim obeležjem 
Le-ti so v letu 1983 porasli za 25% ter jih je pripadlo 143 

zadev. Vsebina prekrškov te vrste se ni bistveno spremenila. 
Večina prekrškov je storjeno v gostinskem lokalu; storilci pa 
so bili največkrat vinjeni. Opažamo, da je bilo precejšnje 
število teh prekrškov storjenih tudi zaradi neurejenih sosed- 
skih odnosov. 

Prekrški na področju gospodarstva 
Ugotovili smo, da so v porastu kršitve predpisov o urbani- 

zmu, o cestah, medtem, ko so kršitve predpisov o gozdarstvu, 
obrti, cenah, blagovnem prometu ter ostale kršitve v upadu. 
Prav tako ugotavljamo, da se je tudi kaznovalna politika do 
teh prekrškov nekoliko zaostrila. Predlogi za uvedbo po- 
stopka so še vedno pomanjkljivi kljub temu, da so bili inšpek- 
cijski organi večkrat opozorjeni. Inšpekcijski organi v nekate- 
rih občinah pa po podatkih niso v letu 1983 na tem področju 
vložili nobenega predloga. 

Prekrški na področju urbanizma 

Po številu kaznovanih so ti prekrški med prekrški napodročju 

gospodarstva na prvem mestu. To so predvsem prekrški gra- 
denj brez lokacijskega dovoljenja oz. brez potrdila za urbani- 
zem pristojnega organa, ki jih storijo posamezniki. Pri tem pa 
naj omenimo, da je pomanjkljiv postopek glede ugotavljanja 
urbanistične ureditve zemljišča ter vrste oz. namembnosti 
objekta, ki ga posameznik gradi. Občinski sodniki za prekrške 
opozarjajo na neusklajenost občinskih odlokov z zakonom. 
Na to so tudi že opozorili svoje občine, vendar brez uspeha. 

Prekrški s področja cen 
Zaradi stalnega spreminjanja pozakonskin predpisov, ki 

urejajo družbeno kontrolo cen in ki niso vedno najbolj jasni 
prihaja do naraščanja spodkopavanja zakonitosti na področju 
cen. Vendar pa ugotavljamo, da je v letu 1983 v primerjavi z 
letom 1982 pripadlo 18,5% manj teh prekrškov (pripadlo je le 
566 zadev). 

Prekrški s področja blagovnega prometa 
Tu ne beležimo večjih problemov. Ugotovili pa smo, da so 

predlagetelji vedno vlagali napačne kaznovalne predloge.zo- 
per prodajalce kmetijskih pridelkov. Tako so te predloge 
vlagali po 68. čl. zakona o blagovnem prometu, čeprav bi jih 
morali vlagati kvečjemu za prekršek po določbah občinskega 
odloka, s katerim so sankcionirane le kršitve tržnega reda v 
posamezni občini. 

Prekrški po zakonu o gozdovih 
Največ problemov je bilo pri nepravilnem zasegu, pa tudi 

vskladiščenju in prodaji zaseženega lesa, na kar smo v letu 
1983 opozorili tako inšpekcijske organe kot tudi občinske 
sodnike za prekrške. 

Prekrški na področju zdravstvene neoporečnosti živil 
Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili ni določil krite- 

rijev za ugotavljanje neoporečnosti poslovnih prostorov, am- 
pak je pooblastil Republiški komite za zdravstveno in socialno 
varstvo, da izda natančnejše predpise o higienski in sanitarni 
neoporečnosti omenjenih prostorov. Navedeni komite tega 
pooblastila ni izkoristil. Zato prihaja pri obravnavanju zadevo, 
teh prekrških do težav pri ugotavljanju, ali so poslovni pro- 
stori primerni za promet oz. proizvodnjo živil ali ne. Na tem 
področju smo opazili tudi večje število prekrškov opustitve 
periodičnih zdravstvenih pregledov oseb (posebno pri privat- 
nikih) ter prekrškov po zakonu o vinu in drugih proizvodih iz 
grozdja. 

Prekrški s področja kršitev finančno materialnih predpisov 
Število teh prekrškov je v primerjavi z letom 1982 upadlo. 

Ker pa smo ugotovili skupaj s Centralo SDK Slovenije, da bi 
prav v letu 1983 znatno porastlo število prekrškov v zvezi s 
prekoračitvijo rokov za oddajo zaključnih računov s strani 
društev in družbenopolitičnih organizacij, smo se dogovorili 
za selektivni pristop pri vlaganju kaznovalnih predlogov na 
tem področju ter za tesno sodelovanje podružnic SDK in 
občinskih sodnikov za prekrške. Pri tem priporočamo, da bi 
se na to problematiko opozorilo Skupščino SFRJ ter ji tudi 
predlagalo spremembe veljavnega predpisa. 
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JAVNO PRAVOBRANILSTVO SR SLOVENIJE 

Poročilo o delu Javnega pravobranilstva v 

SR Sloveniji za leto 1983 (povzetek) 

I. DELOVNO PODROČJE JAVNIH 
PRAVOBRANILSTEV 

Po zakonu o javnem pravobrani Istvu (Ur. I. SRS, št. 19/76) je 
javni pravobranilec samostojni organ družbenopolitične 
skupnosti, ki: 

- zastopa družbenopolitično skupnost, njene organe, or- 
ganizacije in sklade, ki so pravne osebe ter krajevne skupno- 
sti pred sodišči in drugimi organi glede njihovih premoženj- 
skih pravic in koristi, 

-jim daje pravna mnenja in drugo strokovno pravno po- 
moč, zlasti pri sklepanju pogodb in drugih pravnih posiov ter 
pri reševanju raznih premoženjsko-pravnih problemov, 

- spremlja in proučuje družbene odnose in pojave ter ob- 
vešča družbene politične skupnosti in druge družbene organe 
in organizacije o družbi nevarnih in škodljivih pojavih in 
kršitvah zakonitosti v zvezi z uporabo in prometom nepremič- 
nin ter predlaga ukrepe za odpravo takih ravnanj, 

- ocenjuje predložene pogodbe z vidika pravne veljavnosti, 
- na podlagi drugih republiških zakonov pa kot organ 

družbene skupnosti ocenjuje predložene pogodbe tudi z vi- 
dika varstva družbene lastnine v prometu nepremičnin s tret- 
jimi osebami ter predložene sporazume o odškodnini v razla- 
stitvenih postopkih, 

- javna pravobranilstva so aktivno vključena tudi v pripravo 
zakonov s področja prometa z nepremičninami, prostorske 
zakonodaje ter zakonov, ki urejajo premoženjsko pravna raz- 
merja. Pri tem sodelujejo v ustreznih telesih na nivoju občin in 
republike. 

Pri izvajanju svoje funkcije se javna pravobranilstva pove- 
zujejo z drugimi pravosodnimi organi, družbenimi pravobra- 
nilci samoupravljanja, organi družbenopolitičnih skupnosti, 
družbenopolitičnimi organizacijami itd. 

II. OPRAVLJENO DELO VSEH JAVNIH 
PRAVOBRANILSTEV V LETU 1983 

1. Pripad in reševanje zadev na javnih 
pravobranilstvih 

Javna pravobranilstva so v letu 1983 reševala skupno 26.541 
pravdnih, izvršilnih in drugih zadev iz svoje pristojnosti. Vseh 
zadev je v odnosu na prejšnja leta zlasti v letih 1980 do 1983 
nekoliko manj. 

Eden od glavnih razlogov za takšno zmanjšanje zadev je 
nedvomno v tem, da od leta 1981 javna pravobranilstva ni- 
majo več zakonske osnove za zastopanje SIS-ov družbenih 
dejavnosti, ki so del skupščinskega sistema in organizacij 
združenega dela, ki imajo v teh SIS-ih status izvajalca, zasto- 
panje krajevnih skupnosti pa še ni zaživelo. 

Na zmanjšanje pravdnih postopkov oz. pravd nedvomno 
vpliva učinkovitejše preventivno delovanje javnih pravobranil- 
stev, ki s svojimi pravnimi nasveti subjektom, ki jih zastopajo 
po zakonu dosegajo, da se sporna razmerja razrešujejo spo- 
razumno brez pravdanja. Isto velja pri presoji pogodb ko se 
javna pravobranilstva že predhodno (pri sklepanju) 'in ob 
predložitvi pogodb vključujejo in opozarjajo pogodbene part- 
nerje na zakonska merila, da ne bi bila oškodovana družbena 
lastnina. 

Vse to ima za posledico, da je vedno manj zastopanja 
družbenih subjektov v pravdah, vse bolj aktivno pa javna 
pravobranilstva delujejo v smeri nuđenja strokovne pravne 
pomoči v obliki pismenih ali ustnih pravnih mnenj, delovnih 
sestankov in drugih oblikah. Javna pravobranilstva se vse 
aktivneje angažirajo v razreševanju raznih spornih situacij, 
zlasti med družbenopravnimi osebami in zasebniki pri pro- 
metu nepremičnin, kar pomeni, da morajo vlagati izpodbojne 
tožbe le v rednih izjemah, ko odpove preventivna dejavnost. 

2. Zastopanje 
Od 1.252 pravdnih zadev, v katerih so družbene subjekte 

kot pravdne stranke zastopala pred sodišči javna pravobranil- 
stva, je bilo 933 primerov, ko so javna pravobranilstva zasto- 
pala te subjekte kot tožnike in 319 primerov kot tožence. Kot 
tožniki so družbenopolitične skupnosti in njeni organi ali 
krajevne skupnosti nastopale zlasti v primerih neizpolnjeva- 
nja ali nepravilnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti 
drugega pogodbenega partnerja (npr. gradnja objektov in 
naprav in drugih storitev, dobave določenega blaga). Nadalje 
spori iz delovnih razmerij, stanovanjskih razmerij, štipendira- 
nja in strokovnega izpopolnjevanja, spori pri razdruževanju 
premoženja (med zasebnim in družbenim). 

Kot toženke pa so družbenopolitične skupnosti in njeni 
organi ter krajevne skupnosti največkrat nastopale v raznih 
odškodninskih sporih, n. pr. zaradi neutemeljenega pripora 
oz. neupravičene obsodbe občanov ali zaradi grdega oz. 
nezakonitega ravnanja državnih organov, škod, ki jih na pre- 
moženju povzroča trajno zaščitena divjad ipd. 

Celotna vrednost spornih zadev, v katerih so družbene 
subjekte zastopala javna pravobranilstva v letu 1983, je zna- 
šala 435,838.792,20 dinarjev. V približno 1/4-ini vseh zadev je 
bil spor rešen s sodno poravnavo, v 20% so bili spori izgub- 
ljeni, v 80% zadev pa dobljeni. Javna pravobranilstva so si 
prizadevala, da so se spori reševali v skladu z veljavnimi 
predpisi ter v skladu z načeli socialistične morale in poštenja. 
Pri tem moramo poudariti, da zakonito zastopstvo določenih 
družbenih subjektov po javnem pravobranilstvu v spornih 
zadevah pomeni tudi varovanje družbene lastnine, zlasti ko 
gre za spore med družbenopravnimi osebami in občani ozi- 
roma civilnopravnimi osebami. 

Tudi v 1410 sodnih izvršbah so javna pravobranilstva zasto- 
pala družbene subjekte pretežno kot zahtevajoče stranke na 
podlagi dobljenih pravd (oz. pravnomočnih sodnih odločb) 
samo v približno 2% vseh primerov pa kot zavezane stranke. 
Povsod, kjer je bila možnost, so javna pravobranilstva predla- 
gala premičninsko izvršbo oz. izvršbo na denarna sredstva 
zavezancev na žiro računu oziroma na tekočih računih v 
bančnih organizacijah, le izjemoma, če ni bilo premičnega 
premoženja, pa nepremičninsko izvršbo. Vrednost predlaga- 
nih izvršb za neplačane (iztožene) dajatve pa je znašala 
23,467.920,60 dinarjev. 

3. Upravni in nepravdni postopki 
Javna pravobranilstva so v letu 1983 sodelovala v upravnih 

in nespornih postopkih v 13.631 zadevah (od tega v 2986 
nespornih postopkih), ko so se v upravnih postopkih pred 
upravnimi organi določale odškodnine za razlaščeno ali iz 
posesti vzeto zemljišče na podlagi odloka občinske skupščine 
o prenehanju lastninske pravice zaradi družbenih potreb 
kompleksne gradnje ali prejšnje nacionalizacije (iz leta 1958) 
ali ko so odškodnino določala sodišča v nespornem po- 
stopku. V odnosu na leto 1982, ko je bilo teh postopkov 
12.322 so ti postopki porasli kar za 1300 primerov. Ta podatek 
kaže na to, da družbenopravne osebe ne pridobivajo več 
nepremičnin le na podlagi neposredno sklenjenih pogodb z 
zasebnimi lastniki temveč vse pogosteje na podlagi restriktiv- 
nih ukrepov - razlastitve ali odloka občinske skupščine o 
prenehanju lastninske pravice. 

V številu teh postopkov so zajete tudi zemljiškoknjižne 
zadeve, razdružitve premoženja, določitve meje, določitve 
pravic ali ugotavljanje dejstev iz stanovanjskih razmerij in 
podobno. 

Delo, ki se nanaša na nepravdne in upravne postopke, 
postaja v odnosu na zastopanje v pravdah pred sodišči iz leta 
v leto pomembnejše in obsežnejše. 
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4. Pravna mnenja 
Ja\.na pravobranilstva so, podobno kot v prejšnjih letih, tudi 

v letu 1983 opravila pomembno pravno svetovalsko službo za 
subjekte, ki jih zastopajo po zakonu, deloma pa tudi drugim 
družbenim subjektom,in občanom. Tako so npr. izdelala 864 
obširnejših pismenih pravnih mnenj v zvezi z nameravanim 
sklepanjem pogodb iz premoženjsko pravnega oziroma stvar- 
nopravnega področja (v zvezi z nastajanjem, spreminjanjem 
ali ukinjanjem pravic in koristi na nepremičninah). Poleg tega 
so javna pravobranilstva dajala pravne nasvete v mnogih 
(zlasti nujnih) primerih tudi ustmeno bodisi po telefonu ali z 
neposrednim razgovorom na javnem pravobranilstvu oz. na 
sestankih oz. širših posvetih, ki so jih organizirali subjekti, ki 
jih zastopa javno pravobranilstvo in drugi organi ali organiza- 
cije. 

5. Presoja pogodb 
Poleg zakonitega zastopstva določenih družbenih subjek- 

tov določajo javnim pravobranilstvom nekateri republiški za- 
koni tudi naloge pravnega varstva družbenega premoženja v 
pravnem prometu nepremičnin med družbenimi pravnimi 
osebami in zasebniki (občani in civilnopravnimi osebami). 

V letu 1983 je bilo javnim pravobranilstvom v SR Sloveniji 
predloženih v oceno 6962 pogodb oziroma za 1050 manj kot v 
letu 1982, iz česar izhaja, da je pravni prometnepremičnin 
med družbenim in zasebnim sektorjem lastništva nekoliko 
upadel. Ta padec pa se nanaša predvsem na pogodbeno 
pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje v družbeno lastnino. 
Po večletnih prizadevanjih in opozarjanju družbenih subjek- 
tov so javni pravobranilci znatno prispevali, da se je vsaj delno 
odstopilo od prejšnje družbeno neustrezne prakse pogodbe- 
nega pridobivanja stavbnih zemljišč. Občine so v večji meri 
izdajale odloke o prenehanju lastninskih in drugih pravic na 
zemljiščih, ki so bila določena za kompleksno družbeno grad- 
njo. V teh primerih pa se prejšnjim lastnikom določa pravična 
odškodnina v upravnem postopku, bodisi po odloku^ ki ga za 
te primere vsako teto sprejme občinska skupščina, če gre za 
stavbno zemljišče ali pa se ugotavlja tkzv. tržna vrednost, če 
gre za kmetijska zemljišča. To pa pomeni, da javno pravobra- 
nilstvo sodeluje v postopku določanja odškodnine kot zako- 
niti zastopnik občine, poleg tega pa ima možnost tak spora- 
zum še izpodbijati pri sodišču, kar prihaja v poštev praviloma 
le v primerih, ko razlastitveni upravičenec ni občina ampak 
druga družbenopravna oseba. 

Po ocenah občinskih javnih pravobranilcev je približno od 
10-20% predloženih pogodb, ki jih sklepajo družbenopravne 
osebe in zasebniki zaradi pridobitve oz. odtujitve nepremič- 
nin, izpodbojnih, ker cena ne ustreza pravi prometni oz. tržni 
vrednosti. Vendar javni pravobranilci v vseh primerih ne vla- 
gajo izpodbojne tožbe, marveč v večini primerov dosežejo s 
svojo preventivno dejavnostjo uskladitev kupnine s prometno 
oz. tržno vrednostjo. Praviloma pa je javno pravobranilstvo 
vključeno že v fazi nastajanja pogodbe, ker se družbeno- 
pravne osebe že pred definitivno sklenitvijo pogodbe posve- 
tujejo s pristojnim javnim pravobranilcem o bistvenih sestavi- 
nah pogodbe. To dolžnost pa družbenim subjektom, katerih 
zakoniti zastopnik je javni pravobranilec, nalaga tudi zakon o 
javnem pravobranilstvu. Le v približno 2-3% primerov javni 

pravobranilci vlagajo izpodbojne tožbe, pa še v teh primerih 
jih naknadno umaknejo, če pogodbena partnerja sama po- 
godbo uskladita zahtevku izpodbojne tožbe. 

III. Spremljanje družbenih pojavov in odnosov 

1. Stanovanjska problematika 
Javni pravobranilci (zlasti Ljubljana in Maribor ter Ruj) 

sporočajo, da je v zadnjem času močno prisoten interes za 
odkup družbenih stanovanj zlasti od nosilcev stanovanjske 
pravice v teh stanovanjih in stanovanjskih hišah. Pri tem 
organizacije združenega dela in drugi družbeni subjekti kot 
stanodajalci sprejemajo ustrezne interne samoupravne akte, v 
katerih določajo pogoje zg prodajo takih hiš in v katerih tudi 
favorizirajo interesente (ki so največkrat njihovi delavci) za 
odkup ter jim dajejo ugodnosti, ki so v nasprotju z zakonom o 
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. Tako npr. za prodajo ne predpisujejo obvezne javne 
dražbe, znižujejo pogodbeno ceno do 30% zaradi zasedeno- 
sti stanovanja v korist kupca, ki stanovanje zaseda, odobra- 
vajo visoke kredite na daljšo dobo odplačila pod ugodnimi 
obrestnimi merami ipd. Javna pravobranilstva so opozarjala 
družbene subjekte, ko so presojala predložene pogodbe, na 
nezakonite oblike odtujevanja družbene lastnine v zasebno 
sfero ter vztrajala, da se stanovanja lahko prodajajo le pod 
zakonskimi pogoji (zlasti obvezna dražba, valorizirana cena 
stanovanja, ki jo ugotovi sodni cenilec, in brez odbitkov za 
nosilca stanovanjske pravice ipd.) in če je to v družbenem ne 
pa zasebnem interesu. 

2. Problematika sodnih cenilcev 
Prometno vrednost nepremičnine (kmetijska zemljišča ali 

stavbe), po kateri lahko družbenopravna oseba nepremičnino 
kupi od zasebnika ali mu jo proda iz družbene lastnine ali po 
kateri se ugotavlja takozvana pravična odškodnina pri restrik- 
tivnih ukrepih odvzema nepremičnin, praviloma ugotavljajo 
sodni cenilci. Za ocenjevanje stavb obstojajo določene meto- 
dologije, ki so jih cenilci dolžni uporabiti, ni pa take metodo- 
logije za kmetijska zemljišča. Cena tem zemljiščem naj bi se 
svobodno oblikovala na trgu preko zakona ponudbe in pov- 
praševanja. Naloga cenilca bi naj torej bila, da ugotovi tako- 
zvano tržno ceno na določenem področju na podlagi že 
opravljenega pravnega prometa teh zemljišč. Toda sodni ce- 
nilci tržno ceno kmetijskega zemljišča ne ugotavljajo, temveč 
jo največkrat sami oblikujejo po različnih kriterijih (dono- 
snost, kakovost, bližina večjih odjemalcev pridelkov ipd.). To 
vse pa nas navaja na zaključek, da je takozvana prometna ali 
tržna vrednost kmetijskega zemljišča preveč neopredeljena in 
dejansko neugotovljiva ter zaradi tega prepuščena cenilcem, 
da jo le-ti sami oblikujejo. 

Nismo še torej uspeli, da bi sodni cenilci nepremičnine 
cenili enotno in strokovno, niti družba nima ustreznega vpliva 
na njihovo delo. 

Ker gre za znatna družbena sredstva, ki se plačujejo zaseb- 
nikom za odkup kmetijskih zemljišč, bi bilo nedvomno ustrez- 
neje, če bi v naših zakonih predpisali, da vrednost kmetij- 
skega zemljišča ugotovi sodni cenilec na podlagi predpisane 
metodologije (kot se ugotavlja za stavbe). 
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