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I 

Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJD (ZPIZ-1 A) 

- EPA 1179 ■ II ■ skrajšani postopek 

SKUPINA POSLANCEV 
prvo podpisani Franci ROKAVEC 

Ljubljana, 20. junij, 2000 

Zadeva: NADOMESTITEV BESEDILA 

PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, 
EPA-1197, (skrajšani postopek), 

predlaganega v obravnavo DZ 15. junija 2000. 

Spodaj podpisani poslanci nadomeščajo besedilo predloga 
zakona o dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z naslednjim besedilom. 

1. Franci ROKAVEC, l.r. 
2. Janez PER, l.r. 

3. AlojzVESENJAK, l.r. 
4. Branko TOMAŽIČ, l.r. 

5. Ivo HVALICA, l.r. 
6. Ivan BOŽIČ, l.r. 

SKUPINA POSLANCEV 
prvo podpisani Franci ROKAVEC 

Ljubljana, 20. junij 2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92) ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlagajo 
podpisani poslanci Državnemu zboru RS: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

na podlagi 204 a. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga da Državni zbor predlog zakona obravnava po 

skrajšanem postopku saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bodo pri delu delovnih teles sodelovali spodaj 
podpisani poslanci. 

1. Franci ROKAVEC, l.r. 
2. Janez PER, l.r. 

3. AlojzVESENJAK, l.r. 
4. Branko TOMAŽIČ, l.r. 

5. Ivo HVALICA, l.r. 
6. Ivan BOŽIČ, l.r. 
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UVOD 

1.) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Vprašanja pravic invalidov ni v celoti rešil novi zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju saj še vedno dela razliko med tako imenovanimi 
delovnimi invalidi in invalidi katerim je invalidnost nastala zaradi bolezni, 
poškodb izven dela itd. Še posebej je ta razlika opazna v sedanjem 19 3. členu 
zakona, ki govori o dodani dobi. Namreč dodana doba je omogočena za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine upoštevaj čas služenja obveznega 
vojaškega roka.Prav tako se pri pridobitvi starostne pokojnine upošteva čas, ko je 
bil zavarovanec prijavljen na zavodu za zaposlovanje. 

Odkar je bil sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. L RS, št. 
106/99 z dne 23.12.1999) je Komisija Vlade RS za uveljavljanje pravic pod 
ugodnejšimi pogoji, ki jo je vlada imenovala s sklepom št. 311-05/93-1 9-8 z dne 
12.12.1996, prenehala z reševanjem vlog delavcev na podlagi ZPPA1 in s tem 
praktično izničili možnost upokojevanja po tem posebnem zakotni, ki je bil sprejet 
zaradi izrednih škodljivih vplivov azbesta na zdravje ljudi. 

Vdihavanje azbestnega prahu je zdravju nevarno in je lahko vzrok za nekatere zelo 
nevarne bolezni kot so: 

azbestoza (podobna silikozi) 
pljučni rak 
mezoteliom (oblika raka rta plevri ali peritoneju) 

Te vrste bolezni, Če so posledica vdihavanja azbesta, se lahko pojavijo tudi mnogo let 
po prvi izpostavljenosti in v nekaterih primerih niso odvisne od koncentracije in 
trajanja izpostavljenosti azbestu. 

Problem azbesta je bil predmet mnogih in dolgoletnih raziskav in več kot dvajset let 

trajajočih razprav. Končno je prevladala ugotovitev, da je treba popolnoma ukiniti 
rabo azbesta. Dejstvo je, da je že cela vrsta držav sprejela odločitve, kot so: 

1. azbest je nevaren, kadar je v obliki prahu, ki se ga lahko vdihava; 
2. iz tega dejstva izhajajoča stopnja tveganja ni sprejemljiva in mora biti 

odstranjena; 
3. nadalje sledi, da mora biti raba azbesta prepovedana tako, da se prepreči 

nadaljnje širjenje in resno se je treba soočiti s problemom, kaj storiti in kako 
ravnati v zvezi z azbestom, ki je že povsod v okolju. 

Uporabo azbesta kot snovi za izdelavo različnih izdelkov je prepovedala že cela vrsta 
evropskih držav, med njimi npr. Italija in Švica. 
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I' sosednji Italiji je država tudi z zakonskim predpisom posegla v proces 

prestrukturiranja proizvodnje, predčasnega upokojevanja m plačevanja prispevkov za 
delovno dobo s povečanjem. 

INCIDENCA AZBESTOZE, MEZG TELIOtvlA IN PLJUČNEGA REKA OD LETA 
19X1 DO LETA 1995 NA OBMOČJUANHOVEGA 

81 82 83 8-4 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Skupaj 

Azbestoza 2 2 4 5 24 15 12 7 35 15 18 10 5 23 86 263 

Mezoteliom 1 1 0 0 1222532 3033 28 

Pljučni rak 0 3 2 1 1 2 0 1 6 3 1 2 3 2 6 33 

Opazovanje 0 0 0 0 0 3 3 1 O 2 J O I O 15 26 

SKUPAJ 3 6 6 6 26 22 17 11 46 23 22 15 9 28 110 350 

2.) CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo 193. člena bi bilo omogočeno, da se podobna rešitev, ki 
je vzpostavljena pri zavarovancih za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine, omogoči ludi vsem invalidom ne glede na vzrok nastale invalidnosti 
zavarovanca. 
Cilj,sprembe zakona v 404 členui, je zgolj veljavnost zakona ZPPPAl, Ur. /. RS, št. 
56-3229 1996 s spremembami, Ur. I. RS, št. 35-1502 '1998. 

3.) FINANČNE POSLEDICE 

S sprejetjem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ne zahteva zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev v 
državenem proračunu, saj že specialni zakon - zakon o prepovedi proizvodnje in 
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturirannje z 
azbestne proizvodnje v neazbestno predvideva zagotovitev sredstev za te primere. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1.člen 

1' 193. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
št. 106 99)se v prvem in drugem odsta\>ku za besedama «starostne pokojnine« doda 
besedilo:« in invalidske pokojnine«. 

2. člen 

V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. /. RS št. 106 99) se v prvem 
odstavku 404. člena črta šesta alinea. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Določilo prvega člena omogoča vsem invalidom, da se pogoji dodane dobe pri 
pridobitvi pravic za starostno pokojnino upoštevajo tudi za pravico iz invalidske 

pokojnine. 
Omogoča pa se tudi enakopravnejši položaj med invalidi katerih invalidnost je 
nastopila na delovnem mestu in izven delovnega mesta. 

S predlagano spremembo 404. člena oz. z 2. členom želimo doseči veljavnost zakona 
ZPPPAI, Ur. I. RS, št. 56-3229 J996 s spremembami. Ur. I. RS, št. 35-1502 199H. s 
katerim se bodo lahko ponovno uresničevale pravice, ki so bile že zagotovljene. 

ČLENA. KI SE SPREMINJATA IN DOPOLNJUJETA: 

193. člen 
(Dodana doba) 

(1) Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se poleg 
pokojninske dobe upoštevajo tudi leta zaključenega študija na dodiplomskem m 
podiplomskem šolanju in dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne 
civilne službe ali čas osnovnega usposabljanja :a rezervni sestav policije, razen če 
niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo. 

(2) Za izpolnitev pogojev pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine se poleg pokojninske dobe upošteva tudi čas, v katerem je bil 
zavarovanec prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali 
brezposelna oseba, razen če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo. 

(3) Cas zaključenega študija iz prvega odstavka tega člena se upošteva v 

dejanskem trajanju, vendar se šteje največ toliko let, kolikor jih je potrebnih za 
pridobitev diplome po aktu akademije, fakultete, višje oziroma visoke šole. Pri 

štetju časa šolanja se upoštevajo obdobja od prvega dne v mesecu, v katerem se 
študijsko obdobje prične (akademsko leto, semester) do zadnjega dne v zadnjem 
mesecu študijskega obdobja, razen če niso ta obdobja že upoštevana v pokojninsko 
dobo. Obdobještudija na tujih akademijah, fakultetah, višjih ali visokih šolah se 
upošteva pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice, če je bita v tujini 
pridobljena diploma nostrificirana, ah če je obdobje študija v tujini priznano kol 
del študija na katerikoli od višjih ali visokih šol aH na univerzi v Republiki 
Sloveniji. 

(4) Zavarovancu, kije bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu, se 

za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, k dejanski 
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zavarovalni dobi doda četrtina obdobja, v katerem je bil vključen v obvezno 
dodatno zavarovanje. 

■404. člen 

(Postopno spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine po posebnih predpisih) 

(l) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, je minimalna starost in 
minimalna pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, v posameznem koledarskem letu, ne glede na določbe 

- zakona o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 87 97), 

- zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49 98), 

- zakona o obrambi in zaščiti (Uradni Ust RS, št. 15 91, 18 91. 
6-1 94 in 82 94). 

- zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS. šr. 64 94). 

- zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82 94). 

- zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki 
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 

proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS. št. 56 96 in 35 98), 

- zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19 94. 8 96 in 
24 98), 

- zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63 95), 

- zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS. št. 63 95. 19 97. 
21 97 in ~5 97). 

- zakona o žrt\>ah vojnega nasilja (Uradni list RS. št. 63 95, 
8 96, 44 96, 70 97 in 43/9), 

Leto Starost Pokojninska doba 
moški ženska moški ženska 

Leta meseci Leta meseci leta meseci leta meseci 

2000 48 6 45 6 28 6 25 6 

2001 49 O 46 O 29 O 26 O 

2002 49 6 46 6 29 6 26 6 
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2003 50 O 47 O 30 O 27 O 

2004 50 6 47 6 30 6 27 6 

2005 51 O 48 O 31 O 28 O 

2006 51 6 48 6 31 6 28 6 

2007 52 O 49 O 32 O 29 O 

2008 52 6 49 6 32 6 29 6 

2009 53 O 50 O 33 O 30 O 

2010 53 6 50 6 33 6 30 6 

2011 54 O 51 O 34 O 31 O 

2012 54 6 51 6 34 6 31 6 

2013 55 O 52 O 35 O 32 O 

2014 55 O 52 6 35 O 32 6 

2015 55 O 53 O 35 O 33 O 

(2) Zavarovancem, ki so delali na delovnih mestih, na katerih se 
je zavarovalna doba štela s povečanjem, se starostne meje iz 

prejšnjega odstavka znižajo za toliko mesecev, kolikor je znašalo 
povečanje zavarovalne dobe, vendar največ do omejitev iz 402. 

člena tega zakona, če je to za zavarovanca ugodneje. 
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PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE 

RAZLAGE 3. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 

24. ČLENA ZAKONA O UPRAVNIH 

TAKSAH (0RZUT24) 

-EPA 1195 -II 

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7.6.2000 
obravnaval predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke 
prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (Ur. I. 
RS, št. 8/2000) in na podlagi 86. člena poslovnika državnega 
sveta sprejel sklep, ki ga pošilja v prilogi. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega 

zbora bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles 
kot predstavnica državnega sveta sodelovala državna 
svetnica Vekoslava Krašovec. 

Predsednik 
Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr., I.r. 

) 
Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7.6. 2000, 
obravnaval pobudo državne svetnice Vekoslave Krašovec, da 
poda predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke prvega 
odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah Ur.l. RS, št. 8/2000) 
in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

sklep 

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
obvezno razlago 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o 
upravnih taksah. 

Predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 
24. člena zakona o upravnih taksah se glasi: 

Med društva in ustanove, ustanovljene v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki so v določenih zadevah oproščeni plačevanja 
upravnih taksa, spadajo tudi sindikati". 

Obrazložitev: 

Zakon o upravnih taksah (Ur.l. RS, št.8/2000) v 24. členu navaja 
oproščence plačila upravnih taks in sicer v določenih upravnih 
postopkih. 

Med oproščenci plačila taks so v 3. točki prvega odstavka 
navedena društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno 
zakonodajo. Le-ti so oproščeni plačevanja taks za spise in dejanja 
v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti 
oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v javnem interesu. 

Ustanovitev sindikatov oz. pridobitev lastnosti pravne osebe ureja 
zakon o reprezentativnosti sindikatov (Ur.l. RS, št. 13/93) ter 
Pravilnik o evidenci statutov sindikatov (Ur.l. RS, št. 18/93). V tem 
smislu sodijo tudi sindikati med dejavnosti, ki so ustanovljeni v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so sindikati 
razvrščeni v posebno dejavnost, to je dejavnost sindikatov. V tem 
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smislu se lahko obravnavajo kot specifične ustanove, 
ustanovljene na podlagi zakona. 

Sindikati opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, saj njihovo 
delovanje temelji na 76. členu Ustave Republike Slovenije ter 
mednarodnih konvencijah, zlasti Konvenciji št.87 o sindikalni 
svobodi in varstvu sindikalnih pravic. 

Sindikati se samofinancirajo s sredstvi članarine svojih članov in 
delujejo na tej podlagi kot neprofitne organizacje. 

Zaradi delovanja v javnem interesu, neprofitnega delovanja in 

delovanja na podlagi zakona se lahko tudi sindikati vštevajo med 
društva in ustanove, ki so v določenih zadevah oproščeni 
plačevanja upravnih taks. 

« 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora 
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot 
predstavnik državnega sveta sodelovala državna svetnica 
Vekoslava Krašovec. 

Predsednik 
Tone Hrovat.univ.dipl.inž.agr. 

- 
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Skupno poročilo o 

DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

, ZA LETO 1999 

) 
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. 9. 
DRŽAVNO TOŽILSTVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

ZA LETO 1999 

Ljubljana, maj 2000 
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KAZALO: 

UVOD  

DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV 
A) Pregon storilcev kaznivih dejanj  
B) Nekateri podatki v zvezi z delom  
C) Odloženi pregon   
D) Kadrovski in prostorski problemi  
E) Informatizacija  
F) Sodelovanje z drugimi organi  
G) Izobraževanje  
H) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti  
I) Izvajanje nadzora nad poslovanjem državnih tožilcev v RS .... 

J) Delo na višjih državnih tožilstev  
a) Delo na kazenskem področju  

b) Pomoč pri delu okrožnih državnih tožilstev  
c) Nadzorstveni pregledi  
d) Uveljavljanje inštituta poravnavanja    

K) Delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve  
a) Podrobnejši prikaz nekaterih posameznih obravnavanih 

zadev po vrstah kaznivih dejanj  

POSTOPKI ZARADI KAZNIVIH DEJANJ V 
ZVEZI Z LASTNINJENJEM  

GOSPODARSKI PRESTOPKI  

UMORI  

IZSILJEVANJE  

ROPI in ROPARSKE TATVINE  

DELO DRŽAVNIH TOŽILCEV V POSTOPKIH 
PROTI MLADOLETNIKOM  

ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE 
in SUROVO RAVNANJE     

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET in 
OMOGOČANJE UŽIVANJA MAMIL  

PREGON VOJAŠKIH KAZNIVIH DEJANJ  
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST 
in MEDNARODNO PRAVO   

DELO NA CIVILNEM in UPRAVNEM PODROČJU  
a) Pregled pravnih podlag  
b) Podatki o gibanju zadev   
c) Struktura in vsebinski poudarki vloženih zahtev za varstvo 

Zakonitosti    

TABELE 
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UVOD 

V letu 1999 so državni tožilci v Republiki Sloveniji dosegli vrsto delovnih uspehov, med ' 
katerimi je kot prvega potrebno omeniti - odpravo zaostankov, kar v sedanjem trenutku 
pomeni, da smo ujeli evropski "razumni rok" reševanja zadev. 

Zlasti na prvostopnih - okrožnih državnih tožilstvih - med katerimi je največje Okrožno 
državno tožilstvo v Ljubljani - je bilo še v aprilu leta 1999 na stotine starih zadev, 
nekatere so v predalih ležale tudi več let. 

Z intenzivno akcijo, v kateri so državna tožilstva drug drugemu priskočila na pomoč tako 
v strokovnem kot v administrativnem pogledu, so bile zadeve pospešeno reševane vse 
leto, tudi med letnimi dopusti, v popoldanskem in nočnem času. Ob zaključku leta 1999 
lahko za 11 okrožnih državnih tožilstev in vsa štiri višja državna tožilstva ugotovimo, da 
so na tekočem z reševanjem svojega pripada. 

Ta izredna angažiranost državnih tožilcev ima za posledico seveda občutno večje število 
sprejetih tožilskih odločitev - tako obtožnic kot tudi drugih oblik reševanja, primeroma 
povedano, je Okrožno sodišče v Ljubljani od Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani 
prejelo za 56 % več tožilskih aktov kot v preteklem letu. 

Državni tožilci pa niso pozabili tudi na posebni institut - odložitev pregona v smislu 
člena 162 ZKP - s katerim so poskusili izvensodno rešiti kar 1597 zadev, uspeli so v 469 
zadevah in pomembno je povedati, da so s svojimi odločitvami dosegli, da je bilo v 
dobrodelne namene od obdolženih oseb nakazanih kar 15.211.160 SIT. S tem načinom 
reševanja kazenskih zadev so kar precej razbremenili sodišča in v zadovoljstvo 
obtožencev in oškodovancev odpravili protipravna stanja. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je intenzivno delalo ne le pri reševanju zadev, 
temveč tudi v sferi izobraževanja, vzdrževanja mednarodnih stikov, podajanja 
zakonodajnih pobud in sodelovalo z Ministrstvom za pravosodje, Vlado in drugimi 
organi oblasti, pa tudi strokovnimi organizacijami kot so Urad za preprečevanje pranja 
denarja, Agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Davčna uprava 
Republike Slovenije - preveč bi bilo naštevati vse. Vsekakor pa so bili najpogostejši stiki 
z Ministrstvom za notranje zadeve in operativnimi službami tega ministrstva tako pri 
konkretnih zadevah, kot na nivoju izmenjave strokovnih stališč in na medresorskih 
posvetovanjih ter v pisnih kontaktih. 

Vladi Republike Slovenije smo posredovali kar 251 strani obsegajoče poročilo o poteku 
vseh kazenskih zadev s področja "lastninjenja", ministru za pravosodje Republike 
Slovenije pa izčrpno poročilo o stanju zadev, ki se nanašajo na poboje civilistov in 
ujetnikov po II. svetovni vojni. 

Parlamentarnim komisijam Državnega zbora smo posredovali zahtevane podatke, med 
drugim natančno poročilo o poteku in stanju vseh kazenskih zadev, povezanih z 
lastninskim preoblikovanjem firme ELAN. 
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Sprejeti so bili številni interni pravni akti, ki urejajo delovanje Skupine državnih tožilcev 
za posebne zadeve in pa postopek poravnavanja, ki je novota v kazenski zakonodaji, 
katero smo "pripeljali iz Evrope" prav državni tožilci. Ob uporabi tega instituta, ki se je 
pričel izvajati januarja 2000. in instituta odložitve kazenskega pregona je moč 
pričakovati, da bomo državni tožilci v precejšnji meri razbremenili sodišča dela na 
takozvanih zadevah "bagatelnega kriminala", to je glede dejanj, pri katerih je predpisana 
denarna kazen ali kazen zapora do 3 let. 

Veliko pozornosti smo posvetili pregonu organiziranega kriminala, ki ga je po noveli 
Zakona o kazenskem postopku v mesecu novembru 1999 prevzela novo oblikovana 
Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve, točna zakonska opredelitev njene 
pristojnosti nas je popeljala k drugačni delitvi dela, intenziviranju izvajanja tožilske 
funkcije v predkazenskih postopkih in k pomoči pri odkrivanju tovrstnih dejanj organom, 
ki jim je odkrivanje osnovna naloga. 

Glede slike kriminalitete, ki je bila obravnavana v letu 1999, moram pripomniti, da je 
bilo odkritih, obravnavanih in obsojenih veliko število kaznivih dejanj spolnega napada 
na otroka, ki so v nekaterih primerih imela grozljivo velik obseg in hude psihične 
posledice pri zlorabljenih otrocih. Ta dejanja so večinoma odkrita po nekajletnem 
zlorabljanju, oblike izvršitev in način uporabljene sile pa so v večini primerov zelo 
zavržni in boleči. 

Porast teh dejanj kaže na višjo stopnjo odkrivanja tovrstne kriminalitete in večjo 
osveščenost okolice, prav nobenega tožilstva v Sloveniji ni, ki ne bi v preteklem letu 
obravnavalo takšnega dejanja, zlasti še, če k temu priŠtejem spolno nasilje in posilstvo, 
torej dejanji, ki prav tako spadata v sfero ogrožanja osebne integritete človeka. 

Kaznovalno politiko smo postrožili, dosegli smo izreke strogih zapornih kazni - 
primeroma je Okrožno sodišče v Ljubljani izreklo storilcu takšnega dejanja 9 let zapora, 
Okrožno sodišče na Ptuju 5 let in 6 mesecev zapora, Okrožno sodšče v Mariboru 4 leta in 
9 mesecev zapora. 

Tej problematiki se bo tožilstvo posebej posvetilo, ker teija to tako številnost kot tudi 
brutalnost storitve dejanj in bomo naše izkušnje posredovali organom, ki lahko na svojih 
delovnih področjih preventivno vplivajo na preprečitev ali poprejšnje odkrivanje. 

Poleg umorov, ki jih štejemo med klasična kazniva dejanja, opažamo kot nov problem 
naše družbe druga brutalna kazniva dejanja z uporabo nasilja in sicer kazniva dejanja 
izsiljevanja. 

Storilci so tako mladoletni kot polnoletni, le manjše število teh dejanj je priložnostno, vse 
več je skupin, ki se za takšno dejavnost "specializirajo". Preseneča izredna brutalnost in 
zavržni načini storitve, med katerimi ne manjka niti mučenja, niti streljanja, niti groženj 
oškodovancu in njegovim bližnjim, ki jih izsiljevalci včasih celo uresničijo ali vsaj 
poskušajo uresničiti. Skupine delujejo "medkrajevno", načrtno in pomenijo v določenih 
primerih nadomestitev premalo uspešnih sodnih izvršilnih postopkov, ko gre za 
"izterjave dolgov" preko najetih "silakov". Izsiljevanje ima dokaj širok spekter razlogov 
in oblik - pojavlja se v šolah in okoli njih, celo med otroci - temu pojavu bodo morali 
organi odkrivanja in pregona posvetiti posebno pozornost, saj predstavlja hud poseg v 
osebno varnost. 
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Izreden porast beležimo tudi pri kaznivih dejanjih prepovedanega prehoda čez državno 
mejo. To so dejanja, v zvezi s katerimi Evropska unija pričakuje od nas, da bomo nekaki 
čuvaji njene južne meje Pri teh dejanjih beležimo organizirano kriminalno dejavnost, 
pravo tihotapstvo ljudi, ki je ne le pri nas, temveč tudi v svetu postalo eno najbolj 
donosnih področij delovanja organiziranega kriminala. 

Migracijski pritiski na slovenske državne meje so vse močnejši, postopki vračanja 
oziroma odstranjevanja tujcev pa zahtevajo krajše ali daljše namestitve v Sloveniji, pa 
tudi strožji nadzor, kar vse je velik strošek in prostorski probiem. Združbe so 
organizirane preko meja številnih držav, v takšnih primerih gre za kriminal, ki ga 
obravnava Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve, predno pa se mreža storilcev 
odkrije, je potrebna obširna predkazenska dejavnost, v kateri so intenzivno udeleženi 
organi odkrivanja - policija in kriminalistična služba. 

Slovenski parlament je v letu 1999 promptno sledil tej problematiki, ki smo jo predočili 
državni tožilci skupaj z organi odkrivanja in spremenil zakonito besedilo določbe člena 
311 KZ tako, daje kazenski pregon sedaj lažji in uspešnejši. 

K hudim oblikam kriminala je nedvomno pripisati tudi gospodarski kriminal, ki se v 
zadnjem času kaže v kaznivih dejanjih goljufije različnih firm in predstavnikov firm na 
škodo državljanov ali pravnih oseb, pojavile pa so se tudi sofisticirane oblike davčnih 
utaj, glede katerih tako v fazi odkrivanja kot ugotavljanja dejstev tožilstva sodelujejo tudi 
z davčnimi upravami. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije in višja državna tožilstva so s svojimi revizijskimi 
pregledi opravila veliko delo pri ugotavljanju strokovnosti, ažurnosti in načinu reševanja 
zadev, na podlagi teh pregledov smo pristopili k usklajevanju dela tožilstev v celotni 
republiki in sprejeli smernice za delo v letu 2000. 

Zastavili smo si nalogo, da pomagamo pri odpravi zaostankov na sodiščih v okviru svojih 
pristojnosti, da vzdržujemo doseženi razumni rok reševanja zadev, se poslužujemo 
alternativnih oblik pregona pri bagatelnem kriminalu in koncentriramo vso pozornost in 
strokovnost pri pregonu organiziranega in drugega težkega kriminala. 

Zadevam se bomo vsebinsko in poglobljeno posvečali, motivirano pristopali k vodenju 
predkazenskih postopkov ter se intenzivno posvetili strokovni vzgoji mladih kadrov, 
istočasno pa skrbeli za izobraževanje vseh. 

V kadrovskem pogledu bo generalna državna tožilka še nadalje vodila dosedanjo 
politiko, kar pomeni - naj se ne veča število tožilskih funkcionarjev, temveč naj se 
zagotovi čim več suportnega kadra - pomočnikov in strokovnih sodelavcev, prizadevali 
pa si bomo, da se tožilstvom ponovno omogoči imeti lastne pripravnike, kajti izkušnje 
preteklosti kažejo, da je v "lastni hiši" vzgojeni kader kvalitetnejši in tudi čuti večjo 
odgovornost in pripadnost svoji službi 

Dvig kvalitete dela je ena najpomembnejših nalog, ki smo se ji posvetili na našem 
tradicionalnem izobraževanju v decembru leta 1999 in ostaja naša prioriteta tudi za delo 
v letu 2000. 
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DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

A) Pregon storilcev kaznivih dejanj 

V letu 1999 so okrožna državna tožilstva, ki so v Republiki Sloveniji stvarno pristojna za 
pregon vseh kaznivih dejanj, pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 
24.340 polnoletnih, 4.368 mladoletnih in 32.965 neznanih storilcev kaznivih dejanj. V 
primeijavi z letom 1998, koje bilo ovadenih 23.812 polnoletnih, 3.813 mladoletnih in 
28.977 neznanih storilcev kaznivih dejanj, se je število prijavljenih polnoletnih storilcev 
kaznivih dejanj povečalo za 528 ali 2%, mladoletnih povečalo za 555 ali 15% in 
neznanih storilcev povečalo za 3.988 ali 14%. 

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 16.867 polnoletnih oseb, so državna 
tožilstva v letu 1999 obravnavala ovadbe s skupaj 41.207 polnoletnimi storilci, v letu 
1998 pa s 39.559 storilci. To pomeni, daje bilo v letu 1999 obravnavanih za 1.648 ali 4% 
več prijavljenih polnoletnih storilcev kot v letu 1998. 

Zavržene so bile ovadbe za 8.231 oseb, kar predstavlja 20% obravnavanih ovadenih 
polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. V letu 1998 so bile zavržene ovadbe zoper 5.948 
polnoletnih oseb, kar je predstavljalo 15% obravnavanih oseb. 

Zoper 1.844 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi člena 14 KZ, ker so bila prijavljena 
dejanja majhnega pomena, Škodljive posledice pa neznatne ali pa jih sploh ni bilo. Ob 
koncu leta 1999 so ostale nerešene ovadbe glede 10.869 oseb, kar je za 5.027 oseb manj 
kot v predhodnem letu. Nerešene ovadbe so še v delu pri državnih tožilstvih zoper 3 927 
oseb in pri drugih organih zoper 6.942 oseb. 

Kazenski postopek so v letu 1999 državna tožilstva sprožila zoper 16.078 oseb in sicer 
zoper 10.163 oseb z vložitvijo obtožnega predloga, zoper 621 oseb z vložitvijo 
neposredne obtožnice in zoper 5.294 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske preiskave. 
Državna tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali pred drugačno 
rešitvijo predlagala preiskovalnim sodnikom posamezna preiskovalna dejanja zoper 
5.506 oseb. 

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 3.277 oseb, zoper 749 oseb pa so 
državna tožilstva na osnovi zakonitih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec 
leta pa so ostale pri tožilstvu nerešene ovadbe glede 9.927 oseb, kar je za 3.616 ali 48% 
manj kot v letu 1998. 

V letu 1999 je bilo obtoženih 14.061 oseb, kar je v primerjavi z letom 1998, koje bilo 
obtoženih 11.941 oseb, za 2.110 ali 18% več obtoženih polnoletnih oseb. 

V letu 1999 so se državni tožilci udeležili 23.105 glavnih obravnav in zaslišanj 
obdolžencev v preiskavi, kar je za 7.750 manj kot leto poprej. 

Na podlagi vloženih obtožb so okrožna sodišča odločila s sodbami o 6.618 osebah, kar je 
za 486 oseb ali 8% več kakor leta 1998, koje bila izrečena sodba glede 6.132 obtoženih 
oseb. 
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V letu 1999 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 6.083 oseb, oproščenih obtožbe je 
bilo 535 oseb in za 1.789 oseb je bila izdana zavrnilna sodba, ker je državno tožilstvo 
obtožbo umaknilo. 

Zoper sodbe sodišča prve stopnje so državna tožilstva vložila 929 pritožb, od tega zaradi 
odločbe o kazni 527. Upoštevaje obsodilne in oprostilne sodbe so državna tožilstva 
napadala vsako 7. sodbo. Do konca leta so sodišča odločila o 348 pritožbah in od tega 
ugodila 318 pritožbam, 30 pa so jih zavrnila kot neutemeljene. Po mnenju višjih tožilstev 
je bilo delo okrožnih tožilcev na pritožbenem področju na dovolj visokem strokovnem 
nivoju. 

Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku proučila 3.487 zadev in o njih izdelala 
pisna mnenja. Tako je Višje državno tožilstvo v Celju proučilo 380 zadev, v Kopru 517, 
v Ljubljani 1.932 in v Mariboru 658. Funkcionarji z višjih državnih tožilstev so se 
udeležili 651 sej pritožbenih senatov. Višja državna tožilstva so Državnemu tožilstvu 
Republike Slovenije podala precej pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v preteklem letu vložilo 75 zahtev za varstvo 
zakonitosti v kazenskih, prekrškovnih, civilnih in upravnih zadevah. Obravnavalo je 
skupno 619 kazenskih ter 1.348 civilnih in upravnih zadev. Razen tega je Državno 
tožilstvo Republike Slovenije prejelo od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letu 
1999 še 270 zahtev za varstvo zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki, 
obsojenčevi svojci ali pooblaščenci. Na vse vložene zahteve so vrhovni državni tožilci 
podali odgovore po 2. odstavku 423. člena ZKP> v katerih so zavzeli stališče do pravnih 
vprašanj ter o utemeljenosti ali neutemeljenosti takih zahtev in podali svoje predloge. 
Poleg tega je Državno tožilstvo Republike Slovenije usmerjalo delo nižjih državnih 
tožilcev, dajalo splošna navodila za poenotenje tožilske prakse ter pomoč pri reševanju 
konkretnih zadev. 

B) Nekateri podatki v zvezi z delom 

V letu 1999 so bile uveljavljene spremembe obeh temeljnih predpisov, ki urejata delo 
tožilstva, to je ZKP in KZ. Kljub začetnemu dvomu, zlasti glede novih ukrepov 
(prepoved približevanja, javljanja na policijski postaji, hišni pripor itd.) so ti instituti in 
druge rešitve zaživele in že postale del prakse. Njihova uveljavitev bo v celoti postala 
vsakdanjost takrat, ko bo praksa utrdila nekatere dileme, ki se pojavljajo. 

Odložitev pregona je kot del tožilske prakse že sprejeta, v zvezi z uveljavitvijo novega 
instituta poravnavanja pa bo potrebno največ napora vložiti v spremembo tiste 
miselnosti, ki tožilsko funkcijo razume zgolj kor pregon, ne pa tudi kot urejanje spornih 
razmerij. 

Iz statističnih podatkov za leto 1999 izhaja, da seje povečala mladoletniška kriminaliteta 
in da ob izkazanih neurejenih razmerah pri poslovanju gospodarskih subjektov ni prijav, 
ki bi ustrezno sankcionirale takšno stanje. Najverjetneje gre za slabšo učinkovitost 
inšpekcijske službe, kije posledica tranzicije in v posledici tega nedodelane zakonodaje. 

Znaten del aktivnosti tožilstev odpade na delo v zvezi s prijavami, ki nimajo značaja 
kazenskih ovadb, kljub temu pa teijajo od tožilstva pravno in dejansko presojo opisanih 
primerov. K temu je prišteti tudi ovadbe zoper neznane storilce kaznivih dejanj, kjer gre 
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za številne prijave lažjih premoženjskih deliktov, pri katerih so storilci teh kaznivih 
dejanj ostali neodkriti. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru je v začetku leta 1999 izdelalo kriterije za razmejitev 
uporabe opozorilnih sankcij od kazni zapora v zvezi s posameznimi skupinami kaznivih 
dejanj, da bi na ta način izboljšali kvaliteto obtožnih aktov v skladu z merili iz ZKP. 
Določitev teh kriterijev je že v letu 1999 prispevala vsaj k minimalni nujno potrebni 
enotnosti pri obravnavi približno enakih primerov v praksi, ne glede na to, kateri tožilec 
pristopi na glavno obravnavo. Kolegij Višjega državnega tožilstva v Mariboru je 
omenjene kriterije predpisal okrožnim državnim tožilstvom na svojem območju, kasneje 
pa jih je posredoval tudi Državnemu tožilstvu Republike Slovenije, ki naj bi jih z 
nekaterimi popravili predpisalo v uporabo vsem okrožnim državnim tožilstvom v 
Republiki Sloveniji. 

Tožilci ocenjujejo, da določbe ZKP postavljajo tožilce v slabši položaj napram 
zagovornikom. Zagovornikova udeležba na obravnavi je osebnostna, tožilčeva pa 
institucionalna. Tožilec se mora udeležiti obravnave, če je bilo vabilo vročeno tožilstvu, 
zagovornik pa le, če je bilo vročeno njemu. Glavne obravnave se prelagajo, ker je 
zagovornik zadržan (na primer druge obravnave, dopusti, bolezen). Nasprotno pa se 
vedno eden od tožilcev mora udeležiti obravnave. To ima za posledico, da se tožilci 
udeležujejo tudi obravnav v zadevah, ki so jih obravnavali drugi tožilci. Zaradi tega bi 
bilo, po oceni okrožnih tožilcev, potrebno poskrbeti za uravnoteženost obveznosti 
tožilstva in obrambe do sodišča. Poleg tega navajajo, da se zagovorniki poslužujejo 
mnogih aktivnosti, katerih cilj je le zavlačevanja postopkov. 

Nekateri tožilci menijo, da imajo podatki, ki jih zbere policija po odkritju kaznivega 
dejanja, premajhno težo v nadaljnem postopku in bi bilo to potrebno spremeniti. 
Neposredno po dejanju je namreč spomin udeležencev še svež, predvsem pa še ni 
prikritega usklajevanja stališč oziroma izjav med osumljencem in pričami ter pričevanja 
z materialnimi dokazi. Ker zakon določenim aktivnostim policije ne daje veljave, je 
tožilstvo prisiljeno predlagati izvedbo preiskovalnih dejanj, kar zavlačuje izvedbo 
postopka in omogoča prilagajanje izjav oziroma dogovarjanje. Zaradi hitrejšega in 
uspešnejšega reševanja zadev zaradi tega podpirajo prizadevanja, da bi vse aktivnosti in 
ugotovitve policije v fazi odkrivanja kaznivega dejanja ostali del spisa, sodišče pa bi 
samo presojalo dokazno moč tako zbranih podatkov. V praksi se tudi dokaj pogosto 
srečujejo s primeri, ko osumljenec policistu prizna storitev dejanja, zaradi česar ta ne 
zbira nadaljnega dokaznega materiala, čeprav bi ga lahko. Kasneje, ko osumljenec 
prekliče priznanje, pa to ni več mogoče. 

C) Odloženi pregon 

V letu 1999 je bila ena izmed temeljnih teženj višjih državnih tožilstev pri izvajanju 
njihovih pristojnosti v zvezi s politiko kazenskega pregona, vzpodbujanje okrožnih 
državnih tožilcev k intenzivnejši uporabi inštituta odloženega pregona. Tudi novela 
Zakona o kazenskem postopku, ki je začela veljati januarja 1999, je razširila možnost 
uporabe odloženega pregona pri vseh kaznivih dejanjih, pri katerih je predpisana denarna 
kazen ali zapor do treh let. V okviru obveznega splošnega navodila opr Št. Tu 51/96 z 
dne 14.2.1996, ki ga je izdal generalni državni tožilec, je bilo državnim tožilcem v 
Republiki Sloveniji naloženo, da naj v čim večih primerih izvedejo postopek po 162. 
členu ZKP. 
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Kljub navedenim pravnim osnovam in prizadevanju za uporabo alternativnih možnosti 
pri obravnavanju storilcev kaznivih dejanj, na osnovi zbranih podatkov ocenjujemo, da 
vsaj pri nekateih državnih tožilcih, ki jim je bližji ustaljeni način dela, ta možnost in 
usmeritev še ni dovolj sprejeta. Zbrani podatki vendarle kažejo, daje v letu 1999 zopet 
prišlo do povečanja števila obravnavanih oseb v postopku odloženega pregona, zaradi 
velike aktivnosti nekaterih državnih tožilcev, oziroma državnih tožilstev, na tem 
področju dela. 

Opisano gibanje prikazuje naslednja tabela : 

; v >0 - ; v <; ; , 1996 1997 1998 1999 
Zavrženja po izvedenem postopku 
odloženega pregona 142 243 349 582 
Procent glede na vsa zavrženja 2,36% 4,08% 6,32% 8,8% 

Nova pomembna okoliščina, ki smo jo lahko zaznali v praksi, je spoznanje, da imajo že 
sami postopki v zvezi z odloženim pregonom določene pozitivne posledice in to kljub 
ugovorom, daje ogromno tožilskega dela opravljenega z majhnim učinkom. Tako so na 
primer na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju razpisali 129 narokov za odložen pregon 
in uspeli kazensko ovadbo po uspešno izvedenem postopku zavreči le za 35 oseb ali pa 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, kjer so razpisali narok 365 krat, 
kazensko ovadbo pa zavrgli za 111 oseb. Vseeno državni tožilci ocenjujejo, da so v 
mnogih primerih zadevo lažje rešili po stiku z oškodovancem, ko je ta pogosto umaknil 
predlog za pregon ali pa so razgovor z njim, šteli za razgovor opravljen po 3. odstavku 
161. člena ZKP in nato vložili obtožni akt. 

Uporaba tega inštituta ima zanesljivo pozitivne posledice tako za udeležence postopka, 
kot tudi zaradi prispevka k razbremenitvi sodišč, kar je pomembno predvsem v aktualni 
situaciji, ko so slovenska sodišča po večini preobremenjena. Poleg tega ni mogoče 
zanemariti znatnih sredstev, ki so bila v letu 1999 zbrana pri uporabi odloženga pregona, 
saj je bilo na ta način in v humanitarne namene z določitvijo 463 ukrepov, prispevka v 
dobrodelne namene oziroma v korist javne ustanove v Republiki Sloveniji, vplačanih 
15,574.160 SIT. 

Vse pomembne podatke o tej dejavnosti okrožnih državnih tožilcev lahko razberemo iz 
naslednje tabele: 
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Okrožna državna tožilstva 
..v. . 

Število zavrženih 
ovadb po odloženem 
pregonu .V-r-vvv :'v'.'i'- 

Število vseh oseb 
vk^učcoibv J;.^t 
postopek 

Znesek sredstev 
nakazanih dobro- 
delne namene 

Delež zavrženih 
kazenskih ovadb 
po odloženem 
pregonu 

Ljubljana 98 345 1,542.000 SIT 2,6 % 
Maribor 36 104 1,611.660 SIT 5,2 % 
Celje 35 53 111.000 SIT 3,7 % 
Koper 99 260 2,822.000 SIT 13% 
Murska Sobota 58 94 627.000 Srt" 14,4 % 
Ptuj 25 51 605.000 SIT 5,1% 
Slovenj Gradec 111 193 3,447.500 SIT 33 % 
Novo mesto 12 19 160.000 SIT 3 % 
Krško 65 88 3,145.000 SIT 10,4 % 

Kranj 34 180 1,440.000 SIT 5,5 % 
Nova Gorica 9 71 63.000 srr 1,4 % 
SKUPAJ 582 1358 

Analiza dela na področju odloženega pregona pa kaže na že omenjeno razliko pri 
obravnavi ovadenih oseb na okrožnih državnih tožilstvih, oziroma pri državnih tožilcih. 
Tudi primerjave odstotkov med vsemi zavrženji kazenskih ovadb in zavrženji po 
odloženem kazenskem pregonu to dejstvo potrjujejo, saj se ta giblje od 1,4 % do 33 %. 
Ob tem dejstvu moramo ugotoviti, da je praksa na državnih tožilstvih premalo enotna. 
Takšen zaključek potijuje podatek, da so tudi denarni zneski določeni in vplačani v 
humanitarne namene na območju različnih državnih tožilstev, ob enakem številu 
naloženih plačil, različni. Potrebno bi bilo uskladiti dejavnost državnih tožilcev in 
sprejeti osnovne kriterije za določanje ukrepov in nalog po 162. členu ZKP, kar je 
aktualna naloga Državnega tožilstva RS in višjih državnih tožilstev v RS Glede na 
dejstvo, da se je tej alternativni možnosti obravnavanja kazenskih zadev pridružilo še 
poravnavanje, bo ta naloga pomembna tudi iz razloga, da se bomo lahko odločali katero 
izmed možnosti je v konkretnem primeru smotrneje uporabiti. 

D) Kadrovski in prostorski problemi 

Okrožno državno tožilstvo v Kranju poroča, da njihovi prostori na Stritarjevi cesti niso 
funkcionalni in jih je premalo, ker sta v treh sobah po dva funkcionarja. Navajajo, da so 
njihovi prostorski standardi tudi mnogo nižji od ostalih, ki so prostore pridobili po 
osamosvojitvi Slovenije. Ministrstvu za pravosodje so poslali pobudo za konkretno 
rešitev problema, vendar niso prejeli odgovora. 

Prostorska problematika in delovno okolje se je bistveno poslabšalo na Okrožnem 
državnem tožilstvu v Novem mestu. Zaradi Širjenja sodišča v prostore, ki jih je izpraznila 
UNZ Novo mesto, je tožilstvo izgubilo 3 prostore, ki jih je sodišče preuredilo v hodnik. 
Sodišče je tožilcem začasno res dodelilo 4 nadomestne prostore, ki pa so manjši od 
prejšnjih in so prostorsko odmaknjeni od ostalega tožilstva. Glede širjenja tožilstva v 
prostore območne enote Sove kljub prizadevanjem Ministrstva za pravosodje ni bilo 
napredka, ker je investitor prodal nove prostore, namenjene Sovi. Aktivnosti za ureditev 
teh problemov so v teku. 

Vodje tožilstev na nekaterih tožilstvih v zvezi z nadzorstvenimi pregledi navajajo, da jim 
zaradi nezasedene sistemizacije zmanjkuje časa za bolj strokovno in kvalitetnejše 
reševanje zadev. Tudi zaostanki bodo v tekočem letu bistveno večji, če ne bo rešen 
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problem sistemizacije, ki je posledica pomanjkanja ustreznega kadra na nekaterih 
območjih (npr. Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu). V času podajanja tega 
poročila že lahko z veseljem ugotovimo, da je Vlada RS ugodila zahtevi za povečano 
sistemizacijo na tem državnem tožilstvu. 

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju navajajo, da je njihova prostorska 
problematika še vedno nerešena. V zadnjem času obstajajo možnosti, da bi v tekočem 
letu pridobili nekaj novih prostorov, pri čemer bo potrebno pritegniti k sodelovanju zlasti 
Občino Celje, ki je lastnik teh prostorov in Ministrstvo za pravosodje. 

Pri Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, ki je drugo največje tožilstvo v republiki, se 
pojavljajo ozka grla zlasti pri administrativno tehničnem osebju. Zaradi tega je 
personalna komisija že predlagala ministru razširitev sistemizacije za tri, na Okrožnem 
državnem tožilstvu v Kopru pa za enega delavca. 

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in 
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti so tožilci zaradi nepopolne zasedenosti le 
z velikimi napori in ob spremembah ZKP v zvezi z obvezno udeležbo, zmogli opravljati 
nujno potrebna dela na različnih narokih. Posamezni tožilci pogosto vsega dela ne 
uspejo opraviti v službenem času in rešujejo zadeve tudi doma. 

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ustrezni sistemizaciji, zaradi pomanjkanja 
prostorov, ni moglo zaposliti nujno potrebnih novih kadrov, ker ni bila rešena prostorska 
problematika, saj si nove prostore, namenjene tožilstvu, lasti Davčni urad, čeprav so bili 
kupljeni na javnem razpisu za potrebe tožilstva. Tudi to tožilstvo se zahvaljujoč naporom 
Ministrstva za pravosodje in Državnega tožilstva RS sedaj že nahaja v novih prostorih. 

Na največjem slovenskem Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani navajajo, da jim 
trenutna kadrovska zasedba, tako administracije kot funkcionarjev, ne omogoča 
normalnega dela, kar seje še posebej pokazalo pri uresničevanju programa zmanjševanja 
zaostankov. Glede na veljavno sistemizacijo trenutno ni zasedenih 11 tožilskih mest in 2 
mesti pomočnikov okrožnega državnega tožilca. Ob, v zadnjih letih skoraj 
nepovečanemu kadru, še vedno beležijo vztrajno naraščanje pripada. Dobršen del 
delovne obremenjenosti predstavlja tudi udeležba na narokih in opravljanje dežurne 
službe. 

Na oteženo delovanje tožilstva vplivajo tudi neprimerni prostorski pogoji, v katerih 
delujejo na sedežu v Ljubljani, na Miklošičevi cesti 28. Med drugim ne razpolagajo z 
dovolj velikim prostorom, ki bi omogočal izvedbo skupnih strokovnih kolegijev in 
ureditev strokovne knjižnice. Kronično je pomanjkanje arhivskega prostora in prostora za 
hrambo začasno zaseženih predmetov. Ne razpolagajo z ustrezno tehnično opremljenim 
prostorom, v katerem bi hranili z uporabo POMS zbrano gradivo. 

E) Informatizacija 

Delovna skupina za informatizacijo pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije je ob 
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje vodila in izvajala projekte in aktivnosti na 
podlagi potrjenega Načrta informatizacije državnih tožilstev za leto 1999. 
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Nadaljevalo se je pogodbeno sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ki na podlagi pogodb z 
Ministrstvom za pravosodje vzdržujejo računalniško vodene vpisnike, računovodske 
programe in nudijo storitve svetovanja in sistemskega vzdrževanja pri računalniških 
mrežah. 

Računalniško vodeni vpisniki so doživeli nekaj vsebinskih sprememb, ki jih je zahtevala 
sprememba zakonodaje in tehničnih prilagoditev (npr. leto 2000). Izvedeni so bili 
seminarji za računalniško vodene vpisnike, na katerih se vpisničarke vsak'o leto seznanijo 
z novostmi v računalniško vodenih vpisnikih. 

Z nabavo namizne računalniške opreme smo pokrili nujne zamenjave odsluženih 
računalnikov in opremili delovno okolje novo zaposlenih v letu 1999. Konec leta je 
dobilo strežnike še 6 zunanjih oddelkov državnih tožilstev, s čimer je zaključen večletni 
projekt izgradnje lokalnih računalniških mrež na vseh državnih tožilstvih. Na 
komunikacijsko hrbtenico državnih organov so bila v letu 1999 priključena še zadnja tri 
državna tožilstva. 

Problem leta 2000 je bil delno rešen s prilagoditvijo programske opreme. Zamenjave 
strojne opreme niso bile potrebne. 

Odobrena je bila sistemizacija delovnega mesta programerja na Državnem tožilstvu 
Republike Slovenije in uspešno izveden razpis za to delovno mesto. S tem bo 
zagotovljena hitrejša in kvalitetnejša pomoč uporabnikom informacijskih storitev na 
državnih tožilstvih. 

F) Sodelovanje z drugimi organi 

V državnih tožilstvih smo vselej poudaijali potrebo po tesnejšem sodelovanju s policijo. 
Bistvo tega sodelovanja pa je v resnici nujnost uresničevanja pravice in dolžnosti, ki jih 
imamo tožilci po Zakonu o državnem tožilstvu, Zakonu o kazenskem postopku in po 
Zakonu o policiji ter po drugih predpisih in kakor jih ima tudi policija po navedenih 
predpisih. Na področju uporabe posebnih metod in sredstev v t.i. predkazenskem 
postopku pa je delovanje policije in Državnega tožilstva pri uresničevanju nalog v zvezi s 
kaznivimi dejanji tako tesno povezano, da en državni organ ne more brez drugega. Sploh 
ne moremo govoriti o sodelovanju, temveč o medsebojni odvisnosti pri uresničevanju 
nalog pri odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev. Glede na pristojnosti, ki jih 
imajo državni tožilci tudi po drugih predpisih (Zakonu o preprečevanju pranja denarja, 
po 12. členu Zakona o državnem tožilstvu) je potrebno sodelovanje državnih tožilcev 
tudi z drugimi organi, predvsem Uradom za preprečevanje pranja denarja, davčnimi 
uradi, centri za socialno delo in z inšpekcijskimi službami. 

Zakon o kazenskem postopku, kije pričel veljati 1995. leta med drugim tudi določa, da 
lahko državni tožilci, če to ne morejo storiti sami, od policije zahtevajo, da le-ti zberejo 
določena obvestila in izvedejo potrebne ukrepe ter lahko od policije vsak čas zahtevajo, 
da jih o primeru sproti obveščajo. Poudarjena vloga državnega tožilca v predkazenskem 
postopku pa je predvsem opazna pri posebnih metodah in sredstvih, ki jih sodišče odredi 
le, če je to predlagal državni tožilec, le-ta pa predlog poda le na podlagi pobude policije. 
Pri tem pa je pomembna novela Zakona o kazenskem postopku prav na .področju 
odrejanja posebnih metod in sredstev, saj kaže, da gre razvoj v smeri poudarjanja vloge 
državnega tožilca v predkazenskem postopku, saj eden od ukrepov (155. člen - ukrep 
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navideznega odkupa) s to novelo preide v pristojnost državnega tožilca, kateri izda pisno 
odredbo na osnovi obrazloženega predloga policije. Tudi po 49. členu Zakona o policiji, 
državni tožilec izda dovoljenje za izvajanje ukrepa uporabe prirejenih listin in 
identifikacijskih oznak na osnovi pisnega predloga policije. Prav ta vloga državnega 
tožilca zahteva sprotno sodelovanje s policijo, ki tudi poteka, saj je to v obojestransko 
korist, predvsem pa je to nujno potrebno kar so začutili tudi delavci policije. Tako so 
tožilstva uvedla redne posvete s predstavniki policije, ki potekajo različno. Generalna 
državna tožilka in ostali vrhovni državni tožilci se sestajajo z najodgovornejšimi 
predstavniki generalne policijske uprave, s katerimi se dogovorijo o načinu sodelovanja 
na način nižjih ravneh, predvsem pa tudi o načinu pristopa k reševanju najbolj zapletenih 
kriminalnih dejanj. Pri nižjih tožilstvih pa praviloma pride do medsebojnih kontaktov in 
tudi sestankov pri obravnavanju zahtevnejših kaznivih dejanj. Odnosi so delovni in 
korektni, velikokrat pa tožilci delavcem policije nudijo tudi strokovno pomoč. Nekatera 
okrožna državna tožilstva imajo vpeljano prakso, da se vodje okrožnih državnih tožilstev 
večkrat (najmanj enkrat mesečno) udeležijo sestanka pri načelniku Urada kriminalistične 
službe, pri katerem sodelujejo tudi vodje sektorjev. Ob nuđenju že omenjene strokovne 
pomoči glede posameznih zadev, pa državni tožilci delavce policije sproti opozaijajo na 
napake in pomanjkljivosti, ki so v posledici tega zelo hitro odpravljene že omenjeno 
sodelovanje pa se posebej odraža pri zadevah, kjer se izvajajo ukrepi po členu 150 
Zakona o kazenskem postopku, v zvezi z ukrepi pa ima seveda največ stikov z delavci 
policije. Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve, v okviru katere potekajo redni 
sestanki s kriminalisti, ki delajo na konkrektnih primerih kaznivih dejanj s področja 
organiziranega kriminala. Potrebno je omeniti še izredno profesionalno sodelovanje 
državnih tožilcev s policijo pri opravljanju dežurne službe. Prav pri tem delu je 
potrebno hitro in učinkovito izvajanje funkcije državnega tožilca, kar pa je v precejšnji 
meri odvisno tudi od dobrega sodelovanja s policijo. Podatki, ki jih le-ti posredujejo 
morajo biti natančni in bistveni, kar je posebej pomembno pri primerih, ko obstoji dilema 
ali je določen dogodek, ki so ga zaznali policisti mogoče opredeliti kot kaznivo dejanje 
ali se bo naznanjeno dejanje obravnavalo v smislu določila 14. člena Kazenskega 
zakonika. 

Posebno pomembna je tudi pomoč policije pri strokovnem izpopolnjevanju državnih 
tožilcev v zvezi z materijami, ki jih državni tožilci strokovno slabše obvladajo. Tako so 
policisti s Policijske uprave Maribor pripravili za okrožne državne tožilce v Mariboru 
strokovno predavanje o mamilih, kjer so predstavili vseh šest skupin mamil ter opisali 
značilnosti, način zlorabe in učinke drog iz vsake skupine, istočasno pa so prikazali 
vzorce mamil in pripomočke za njihovo uživanje. Prav tako so državni tožilci iz 
Okrožnega državnega tožilstva Maribor obiskali poseben oddelek Policijske uprave 
Maribor in sicer oddelek za eksploziva in razstrelivo. Glede na vse večjo uporabo 
raztrelilnih snovi pri storitvi kaznivih dejanj prav na področju Okrožnega državnega 
tožilstva Maribor so se tožilci seznanili z vrstami eksplozivnih sredstev in razstreliv ter s 
sredstvi, ki so potrebna za aktiviranje omenjenih eksplozivnih sredstev, kakor tudi z 
metodami za odkrivanje in preprečevanje podtaknjenih eksplozivnih sredstev. 

Lahko zaključimo, da smo tako tožilci kot policisti prišli do zaključka, da smo 
medsebojno odvisni pri uresničevanju nalog pri odkrivanju kaznivih dejanj in storilcev, 
predvsem na področju organiziranega kriminala. 

Zelo pomembno je sodelovanje tudi z Uradom za preprečevanje pranja denarja, saj je 
opazen porast teh kaznivih dejanj. S predstavniki urada so redni operativni sestanki, ki 
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so potrebni, saj je obravnavana materija včasih težko razumljiva in državni tožilci, ki 
obravnavajo te zadeve, potrebujejo analitično razlago predstavnikov urada. Tudi zaradi 
določbe Zakona o preprečevanju pranja denarja o začasni ustavitvi izvršitve transakcij s 
strani urada, je potrebno to sestajanje, saj je za izdajo odredbe o prepovedi razpolaganja 
s sredstvi, za katere je urad začasno ustavil transakcijo, s strani sodišča, potreben pisni 
predlog državnega tožilca. 

Potrebno je posebej omeniti sodelovanje večih organov in sicer Ministrstva za notranje 
zadeve - Uprave kriminalistične službe, Urada za preprečevanje pranja denarja, Davčne 
uprave Republike Slovenije in davčnih uradov, Inšpektorata Republike Slovenije za 
okolje in prostor, Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Carinske uprave Republike 
Slovenije in seveda Državnega tožilstva Republike Slovenije v zvezi "črnega trgovanja z 
naftnimi derivati", še posebno, kjer je prvi posvet sklicalo prav Državno tožilstvo 
Republike Slovenije. Ta posvet je bil sklican zaradi velikega porasta tega trgovanja na 
področju celotne Slovenije, predvsem pa gre za prodajo plinskega olja ali ekstra lahkega 
kurilnega olja kot pogonskega goriva za tovorna motorna vozila in gradbene delovne 
stroje brez plačanih obveznosti do države (trošarine, DDV, ekološke takse), predvsem pa 
zaradi ocene, da je to posledica neučinkovitosti vseh državnih organov od carinske 
uprave, inšpekcij, policije in tudi tožilstva in sodišč. Teh posvetov je bilo več, kasneje je 
bi! kot sklicatelj določeno Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, posveti pa 
so imeli velik učinek, saj so bili sprejeti dogovori o akcijah, ki so jih morali izvršiti 
posamezni organi, ki pa so se izkazale kot uspešne. 

Omeniti je še potrebno sodelovanje državnih tožilcev s centri za socialno delo, ki je 
predvsem v mladoletniških zadevah in je nujno potrebno kot tudi sodelovanje z 
inšpekcijskimi službami, ki je pomembno zaradi postopkov za gospodarske prestopke. 

V preteklem letu je bilo sodelovanje z drugimi organi veliko, ne pa preveč, še posebno 
ker so tudi vsi našteti organi, predvsem policija, to sodelovanje sprejeli kot potrebno, 
državni tožilci pa bomo morali to sodelovanje še okrepiti saj s tem krepimo tudi svojo 
vlogo v predkazenskem postopku, ki je posebej pomembna predvsem pri odkrivanju in 
pregonu organiziranega kriminala. 

G) Izobraževanje 

V letu 1998 ustanovljen Center za izobraževanje v pravosodju je na državnem nivoju 
povezal organizacijske oblike ter vskladil programske vsebine in cilje izobraževanja 
sodnikov, državnih tožilcev in drugih fiinkcionaijev v organih, ki zagotavljajo delovanje 
sodne veje oblasti. V Centru so se organizacijsko in finančno združile fiinkcije, ki jih 
morajo na tem področju po ustavi in zakonu zagotavljati država in pravosodni organi, kot 
enega od bistvenih pogojev za delovanje sodniške, tožilske in drugih pravsodnih služb. 
Država in organi njene ureditve zagotavljajo pri tem materialne in druge pogoje za 
dejansko neodvisnost, samostojnost in avtonomnost služb v izvajanju njihovih temeljnih 
funkcij. Ob tem pa imajo nosilci funkcij v teh službah odločilen vpliv na oblikovanje 
programov in pri izvajanju takih in tistih izobraževalnih oblik in vsebin, ki tak položaj 
vzpostavljajo, omogočajo in zagotavljajo. 

Na takih izhodiščih je Programski svet sprejel in izvedel izobraževalni program za leto 
1999. V program so bile vključene vse vsebine, ki so jih predlagala državna tožilstva in 
Društvo državnih tožilcev Slovenije. Izobraževalne oblike so bile načrtovane in izvajane 
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posebej za državne tožilce, pomočnike in strokovne sodelavce, nekatere vsebine pa so 
bile vključene v skupne izobraževalne oblike. Med prvimi omenjamo seminar o 
novostih v ZKP v Ljubljani in Mariboru (13.1. in 15.1. 1999) in Dneve državnih tožilcev 
- ITD 1999 (Bled, 16.-18.12.1999), Društvo državnih tožilcev pa je organiziralo še 
posvetovanje o mladoletniškem prestopništvu (Ankaran, 5.3.1999) in posvetovanje na 
temo "zločin za štirimi stenami" (Maribor, 21.5.1999). V sodelovanju z drugimi organi 
smo izvedli seminar o kršenju avtorskih pravic na računalniških programih (Ljubljana, 
4.4.1999) in dva dvodnevna seminarja o pravu EU iz programa TAJEX (Ljubljana, april 
in september 1999). Iz sklopa primerjalnopravnih znanj posebej omenjamo dvodnevni 
seminar o položaju in prostojnostih tožilca v francoskem pravu, ki smo ga organizirali v 
sodelovanju z francosko ENM in ob podpori vodstva Sodniškega društva. 

Iz programa Centra za izobraževanje v pravosodju so se državni tožilci, pomočniki in 
strokovni sodelavci udeležili 8 izobraževalnih seminarjev, šol in posvetovanj. Na njih je 
sodelovalo preko 350 udeležencev in obravnavalo 26 različnih vsebinskih sklopov s 
področja zakonodaje, teorije in prakse, pomembnih za tožilsko delo. Povprečno se je 
vsak državni tožilec, pomočnik ali strokovni sodelavec udeležil vsaj dveh oblik 
izobraževanja v skupnem trajanju 5-6 izobraževalnih dni ali preko 40 izobraževalnih 
ur. Ocenjujemo, da je tako število izobraževalnih oblik še primerno tudi upoštevajoč 
siceršnje osnovne naloge udeležencev v izvrševanju tožilske službe. 

V okviru programa tožilskega izobraževanja smo v letu 1999 pričeli tudi z načrtnim 
izobraževanjem administrativno-tehničnega tožilskega osebja. Na tridnevnem seminarju 
za vodje uradov državnih tožilstev in njihovih namestnikov je sodelovalo 21 udeležencev 
iz vseh državnih tožilstev v državi. Tožilskemu osebju namenjena izobraževalna tema je 
uvrščena tudi v program za leto 2000. 

Državni tožilci se redno in aktivno, s prispevki na obravnavane teme pa tudi kot 
vabljeni predavatelji, voditelji delovnih srečanj in okroglih miz, udeležujejo različnih 
mednarodnih posvetovanj, konferenc in seminarjev. Med njimi posebej omenjamo 
aktivnosti v okviru Sveta Evrope in programa Octopus, sodelovanje 5 državnih tožilcev v 
izobraževalnih programih, ki jih je pripravilo ministrstvo za pravosodje Bavarske in tudi 
v mednarodnih tožilskih okoljih posebej pohvaljen prispevek na konferenci Svetovnega 
tožilskega združenja (IAP) v Pekingu. 

V tem okviru želimo v zaključku teme poudariti podiplomski program specializacije s 
področja mladoletniškega sodstva, ki gaje na našo pobudo interdisciplinarno organizirala 
Pravna fakulteta v Ljubljani. V letu poročanja 7 državnih tožilcev zaključuje dvoletni 
specialistični študij, ob zaključku tega poročila pa z veseljem lahko poročamo tudi o prvi 
državni tožilki - specialistki. Tudi v tem vidimo spodbudo za naše nadaljnje 
prizadevanje, da bodo naše tožilske, posamične in skupne, izobraževalne vizije in praksa 
še bolj naravnane v tvorno povezovanje univerzitetnih pravnih znanstvenih iskanj z 
zakonodajno in tožilsko službeno prakso. 

H) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1999 prejelo v kazenskih zadevah 80 
pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi predlogi iz 
prejšnjih let je obravnavalo 130 pobud in na njihovi podlagi vložilo 27 zahtev za varstvo 
zakonitosti. Državno tožilstvo Republike Slovenije je 71 pobud zavrnilo, ker je ocenilo, 
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da ni zakonskih pogojev za vložitev zahtev. 3 pobude pa so bile rešene na drug način. Ob 
koncu leta 1999 je ostalo nerešenih še 29 pobud, večinoma zato, ker Državno tožilstvo 
Republike Slovenije še ni prejelo spisov, za katere je zaprosilo pri okrožnih in okrajnih 
sodiščih. Največ pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejetih v letu 1999, 
so podali obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki in sicer 65, 15 predlogov pa 
so dala državna tožilstva. Od zahtev, vloženih v letu 1999, jih je bilo 16 vloženih zaradi 
obsodb v povojnem obdobju po takrat veljavnih zakonih in sicer po Zakonu o zatiranju 
nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže, Zakonu o 
kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo itd. Zaradi obsodb iz novejšega obdobja zaradi 
kaznivih dejanj po sedaj veljavnih zakonih je bilo vloženih 11 zahtev. Zaradi 
gospodarskih prestopkov sta bili vloženi 2 zahtevi. Od 27 zahtev, vloženih v letu 1999, je 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo 1 vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti, 
zavrnilo ni nobene zahteve, o 26 vloženih zahtevah v letu 1999 pa še ni odločilo. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je do 31.12.1999 odločilo še o zahtevah za varstvo 
zakonitosti, vloženih v prejšnjih letih in sicer je ugodilo 15 zahtevam za varstvo 
zakonitosti, 1 zahtevo je zavrnilo kot neutemeljeno, o 39 vloženih zahtevah v prejšnjih 
letih pa še ni odločilo. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1999 vložilo na Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije tudi 8 zahtev za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških. Od 
tega je bilo 6 zahtev vloženih zoper stare odločbe Komisije za prekrške rajonskih 
ljudskih odborov, izdanih po letu 1948, ko so bili storilci ob kazni zapora poslani na 
družbeno koristno delo, največ na Goli otok in 2 zahtevi za varstvo zakonitosti zoper 
novejše odločbe sodnikov za prekrške ali Republiškega senata za prekrške. 

Do 31.12.1999 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo 15 zahtevam za varstvo 
zakonitosti zoper odločbe o prekrških, vloženih v letu 1999 in v prejšnjih obdobjih, 
zavrnilo ni nobene zahteve; sodišče še ni odločilo o 9 vloženih zahtevah za varstvo 
zakonitosti zoper odločbe o prekrških. 

I) Izvajanje nadzora nad poslovanjem državnih tožilcev v Republiki Sloveniji 

Izvajanje funkcije nadzora je v veliki meri odvisno od opredeljenega položaja državnih 
tožilcev in državnega tožilstva v sistemu oblasti, kot ga opredeljuje Ustava RS in Zakon 
o državnem tožilstvu (Ur. 1. RS št. 63/94). Ne gre več za monokratski organ kot je bilo to 
v preteklosti, z enim tožilcem in njegovimi namestniki na vsakem tožilstvu, ampak je 
vsak državni tožilec pri izvajanju svoje funkcije neodvisen in samostojen in ga v zvezi s 
takšnim položajem zadeva tudi odgovornost za pravočasno, zakonito in strokovno 
pravilno opravljanje dela. Vodja državnega tožilstva, ki vodi predvsem upravno 
poslovanje državnega tožilstva ima tudi nadzorstvene pristojnosti.Vodja vsakega 
državnega tožilstva nadzira zakonitost, strokovno pravilnost in pravočasnost poslovanja 
državnega tožilstva. Nadzorstveno funkcijo pa v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu 
in Pravilnikom o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki 
Sloveniji, ki je začel veljati dne 28.11 1998, izvajajo vsa štiri višja državna tožilstva v RS 
(Ljubljana, Maribor, Celje in Koper) in Državno tožilstvo Republike Slovenije. 
Nadzorstveni pregledi, ki ji ti organi opravljajo se glede na omenjeni položaj, zato 
nanašajo tako na državno tožilstvo kot celoto kot tudi in predvsem na delo posameznega 
državnega tožilca Položaj državnega tožilca, ki ga ta ima v sistemu oblasti, pomeni 
istočasno večjo individualno odgovornost za delo, ki ga opravlja. Tako se pokaže 
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posebnega pomena tudi opravljanje funkcije nadzora nad delom, ki mora biti prav zaradi 
navedenega položaja državnega tožilca, večji kot doslej. 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je svojo nadzorstveno vlogo v letu 1999 
opravilo v skladu stališči in usmeritvami glede politike pregona, katere glavni poudarek 
je bil na pravočasnosti opravljanja tožilčevega dela in s tem prispevku državnih tožilcev 
k pravici državljanov do sojenja v razumnem roku ter uporabi alternativnih možnosti pri 
reševanju kazenskih zadev. 

Zaradi pomembnosti nadzora je generalna državna tožilka na Državnem tožilstvu 
Republike Slovenije v letu 1999 ustanovila poseben oddelek za revizije, kar so ji 
omogočile določbe omenjenega pravilnika. Oddelek ima vodjo, ki stalno skrbi za 
realizacijo odredb generalne državne tožilke o pregledih, v oddelku pa po potrebi 
delujejo vsi vrhovni državni tožilci (10) na Državnem tožilstvu Republike Slovenije. 
V skladu z zakonskimi možnostmi in opredeljenimi cilji je v letu 1999 generalna 
državna tožilka odrejala revizijske preglede glede na : 
• oceno pomembnosti določenega področja dela državnih tožilcev, ki v določenem 

času teija posebno pozornost in analizo; 
• pomanjkljivosti ali domnevne nepravilnosti na katere je bila posebej opozoijena; 
• stalno revizijsko dejavnost opravljanja rednih revizijskih pregledov, ki ni posebej 

usmeijena v določeno problematiko; 

V prvi skupini pregledov je bil v letu 1999 trikrat opravljen pregled zaostankov pri 
delu vseh okrožnih državnih tožilcev v Republiki Sloveniji. Generalna državna tožilka je 
ocenila, da je potrebno posebno pozornost posvetiti ažurnosti dela državnih tožilcev. 
Odredila je preglede zaostankov v mesecu aprilu, septembru in decembru 1999. Prvi 
pregled v mesecu aprilu 1999 je pokazal stanje glede ažurnosti reševanja zadev na 
posameznih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji, ki smo ga ocenili kot 
zaskrbljujoče. Ugotovili smo, da so na nakaterih okrožnih državnih tožilstvih (Ljubljana, 
Nova Gorica, Celje, Krško, Kranj, Slovenj Gradec), pri nekaterih državnih tožilcih, v 
reševanju zadeve, ko je od prejema zadeve v reševanje preteklo že več kot eno leto, pa 
zadeve še niso rešene. Zlasti velik zaostanek je bil na Okrožnem državnem tožilstvu v 
Ljubljani, kjer je bilo v reševanju nad tri mesece 2554 zadev, od tega več kot eno leto 
(nekatere zadeve pa so bile nerešene že več let), 973 zadev. V RS pa je bilo nad tri 
mesece na pri okrožnih državnih tožilcih v reševanju skupaj 3434 zadev, od tega 1096 
nad eno leto. 

Sledila je vrsta sestankov in razgovorov generalne državne tožilke z vodstvi okrožnih 
državnih tožilstev o problematiki ažurnega reševanja zadev. Nekatera državna tožilstva 
so pripravila programe reševanja zaostankov, postavljen je bil kritrerij primernega časa 
za reševanje zadev, ki je znotraj trimesečnega roka od prejema zadeve na državno 
tožilstvo, do odločitve državnega tožilca in postavljen rok za vzpostavitev ažurnosti pri 
delu. Vse te aktivnosti in primerno prizadevanje državnih tožilcev so se odrazile v 
rezultatih, ugotovljenih ob pregledu, ki smo ga opravili v mesecu decembru 1999. 
Ugotovili smo, da je na okrožnih državnih tožilstvih v RS pri državnih tožilcih na dan 
1.12.1999, nad 90 dni nerešenih skupaj 343 zadev, od tega 50 zadev nad eno leto (49 
zadev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani ). Na navedeni dan so skoraj vsa 
okrožna državna tožilstva v Republiki Sloveniji z manjšimi odstopanji, razen Okrožnega 
državnega tožilstva Ljubljana, Slovenj Gradec in Nova Gorica, dosegla kriterij reševanja 
zadev v trimesečnem roku.Glede na stanje ugotovljeno v nesecu aprilu, so podatki zelo 
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ugodni in kažejo, da bodo okrožni državni tožilci v primernem delovnem okolju in 
primerno motivirani, lahko z ažurnim reševanjem zadev, bistveno prispevali k reševanju 
kazenskih zadev v Republiki Sloveniji v razumnem roku. 

V drugi skupini pregledov, je v letu 1999 generalna državna tožilka odredila pregled 
bodisi posameznih zadev, zaradi reakcije javnosti na odločitev državnega tožilca in 
zahteve državnih tožilcev, ki so delali na zadevi ali glede določene vrste zadev, zaradi 
zahtev po informiranju. Tako je bil odrejen pregled dveh zadev, ki so bile obravnavane 
na Višjem državnem tožilstvu Koper in ene zadeve, ki jo je obravnavala državna tožilka 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju. Generalna državna tožilka pa je odredila 
pregled zadev v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij v katerih so državni tožilci 
kazenske ovadbe zavrgli ali odstopili od nadaljnjega kazenskega pregona. 

V tretji skupini pregledov pa je Državno tožilstvo Republike Slovenije v letu 1999 
opravljalo, po odredbi generalne državne tožilke, redne nadzorstvene preglede 
poslovanja državnih tožilstev. V letu 1999 je opravilo pregled na Okrožnem državnem 
tožilstvu v Novi Gorici in pregled na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju z Zunanjim 
oddelkom v Velenju. Revizijski oddelek pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije je 
pri teh pregledih posebno pozornost posvetil zakonitosti in strokovni pravilnosti dela. 
Zlasti je bila pri vseh pregledovalcih prisotna ugotovitev, da so pogosto najpomembnejši 
državno tožilski akti - obtožni akti, premalo strokovno sestavljeni, izreki očitanih 
kaznivih dejanj nejasni, preobširni, z opisi, ki zahtevajo dokazovanje ne samo zakonitih 
znakov kaznivih dejanj ampak tudi drugih okoliščin, kijih državni tožilci v njih navajajo, 
kar povzroča lahko nepotrebno dokazovanje in s tem podaljševanje kazenskih postopkov. 
Ob analizi primerov smo na pomanjkljivosti opozarjali in dajali nasvete ter navodila za 
izboljšanje strokovnosti dela. Prevladuje tudi ugotovitev, da je odnos državnih tožilcev 
do relativno novih možnosti alternativnega reševanja kazenskih zadev, zelo različen. 
Državni tožilci zavračajo kazenske ovadbe ob uporabi določb 162. in 163. člena ZKP, 
glede na njihovo lastno inicitivnost ali vzpodbudo vodij, pri čemer je opaziti vztrajanje 
pri ustaljenih načinih obravnavanja zadev. Prav tiste, ki novih institutov, predvsem 
odloženega pregona, ne uporabljajo, smo z opozorili in navodili vzpodbujali k večji 
aktivnosti. 

Opozaijali smo tudi na sodelovanje in potrebo po aktivni vlogi državnega tožilca v 
predkazenskem postopku, ki ga naj tožilec usmerja in tudi sam zbira potrebna obvestila, 
kar državnemu tožilcu omogoča sedanji Zakon o kazenskem postopku, le spremeniti je 
potrebno ustaljeno prakso pasivnosti državnega tožilca. Opazili smo premajhno 
odgovornost državnih tožilcev za usodo zadeve, ki je pri sodišču v obravnavanju, bodisi 
v preiskovalni fazi oziroma po tem, ko je vložena obtožba. Tožilce smo opozorili na 
njihovo soodgovornost za končno rešitev zadeve in na pristope in načine reševanja zadev 
s poudarkom na ocenjevanju pomembnosti posamezne zadeve in hitrost postopka, ki je 
posebej bistvena pri obravnavanju določenih zadev. 

Višja državna tožilsva v Republiki Sloveniji - v Ljubljani, Mariboru, Celju in 
Kopru so v letu 1999 opravljala nadzor nad delom okrožnih državnih tožilcev glede na 
njihove zakonske obveznosti in pristojnosti ter glede na specifično problematiko, ki so jo 
zaznala pri državnih tožilstvih na svojem območju.Temeljna ugotovitev, ki velja za vsa 
višja državna tožilstva je, da povečujejo svojo aktivnost na področju nadzora nižjih 
državnih tožilstev oziroma državnih tožilcev in da pravilno razumejo pomen funkcije 
nadzora. 
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Višje državno tožilsvo v Ljubljani je v letu 1999 opravilo nadzorstveni pregled na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju in o pregledu izdelalo tudi končno poročilo. 
Opravljalo je pregled tudi na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Pregledi 
niso pokazali posebne problematike na katero bi pregledovalci posebej opozorili. Delo 
državnih tožilcev je bilo ocenjeno kot dobro. 

Višje državno tožilstvo v Kopru je v letu 1999 opravljalo nadzor glede na opredelitve 
področij dela državnega tožilca, ki zahtevajo še posebno nadzorstveno aktivnost. Kot 
najpomembnejšo nadzorstveno funkcijo je vodja Višjega državnega tožilstva v Kopru 
opredelil nadzor nad ažurnostjo popravljenega dela, nadzor nad delom v zadevah, ko so 
odločitve državnega tožilca dokončne in sicer glede zavrženj kazenskih ovadb in 
odstopov od nadaljnjega kazenskega pregona in aktivnost državnih tožilcev pri uporabi 
inšituta odloženega pregona. Višje državno tožilstvo v Kopru je opravilo v letu 1999 več 
delnih nadzorstvenih pregledov v prostorih okrožnih državnih tožilstev in zunanjih 
oddelkov in bilo ob pregledih v osebnih stikih z državnimi tožilci, katerih delo je bilo 
pregledano. Takšen način opravljanja pregledov ocenjujejo kot zelo koristen. Pregledi 
ažurnosti dela so pokazali, da ta ni problem na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in 
na zunanjih oddelkih tega državnega tožilstva, zelo resno pa je bilo stanje na Okrožnem 
državnem tožilstvu v Novi Gorici, ki je imelo v začetku leta 1999 večje število nerešenih 
zadev več kot eno leto (op.: po podatkih Državnega tožilstva RS - 37 v aprilu 1999) inje 
nekaj zadev relativno zastaralo ko je bila zadeva pri državnem tožilcu. Ob takšni 
ugotovitvi, je vodja Višjega državnega tožilstva v Kopru sam prevzel v delo 20 
najstarejših nerešenih spisov iz Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici in jih rešil 
skupaj z vodjo višjega državnega tožilstva. Ob ponovnem pregledu, ob koncu leta 1999, 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici niso imeli nerešenih spisov starih več kot 
leto dni. 

Dvakrat, v začetku in na koncu leta, je bil opravljen pregled poslovanja Okrožnega 
državnega tožilstva v Kopru in zunanjih oddelkov v Piranu, Sežani in Postojni ter 
Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici, glede tistih zadev kjer so se državni tožilci 
odločili za uporabo določbe 162. člena ZKP, to je odloženega pregona. Največji obseg 
uporabe tega inštituta je bil dosežen na zunanjih oddelkih v Postojni in Sežani, kjer je 
državna tožilka uporabila odložen pregon kar v 54% zadevah pripada. Reševanje zadev 
na ta način zahteva bistveno povečan obseg dela državnega tožilca, po drugi strani pa se 
zadeve dovolj hitro dokončno rešijo in se s tem tudi razbremenijo sodišča. 

Pri opravljanju nadzorstvene pristojnosti, kot jo opredeljuje Zakon o državnem tožilstvu 
in Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji 
smo prišli do nekaterih spoznanj, ki so pomembna za nadaljnje izvajanje te funkcije, na 
področju opredeljevanja vsebine pregledov, namena pregleda in pričakovanih rezultatov 
pregleda. Trenutno se ugotovitve in rezultati opravljenih pregledov odražajo predvsem v 
krepitvi zavesti o pomembnosti pravočasnega in strokovno pravilnega dela državnih 
tožilcev. Pisna gradiva, zapisniki, poročila, končna poročila, so včasih obširne analize, ki 
imajo izobraževalni pomen, vsebujejo pa tudi predloge za odpravo nepravilnosti. V 
prihodnje pa bo potrebno, z uskladitvijo in dogovorom med organi, ki opravljajo 
preglede, priti do poenotenja izvajanja te funkcije, vsaj glede nekaterih vrst pregledov 
Tako bodo omenjeni dokumenti bolj uporabni kot podlaga za čimbolj objektivno oceno 
dela posameznih državnih tožilcev in državnega tožilstva. Obstaja pa tudi dejstvo, da po 
eni strani Državno tožilstvo Republike Slovenije nima dovolj velikih zmogljivosti za 
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opravljanje nadzora v potrebnem obsegu, po drugi strani pa se ta nadzor, z delovanjem 
višjih državnih tožilstev pri izvajanju te naloge, tudi podvaja. 

Višje državno tožilstvo v Mariboru je opravilo delo v letu 1999 tako po obsegu kot po 
vsebini na zavidanja vrednem nivoju. Svojo nadzorstveno vlogo je opravilo tako, da je 
opravilo dva splošna nadzorstvena pregleda na Okrožnih državnih tožilstvih v Murski 
Soboti in na Ptuju, opravilo delni tematski nadzorstvni pregled na vseh okrožnih 
državnih tožilstvih na območju njihove pristojnosti in sicer v Mariboru,' Murski Soboti, 
Ptuju in Slovenj Gradcu, glede ažurnosti reševanja zadev in glede kaznivih dejanj 
prepovedanega prehoda čez državno mejo in izvrševalo nadzorstveno funkcijo ob 
reševanju posameznih konkretnih zadev v pritožbenem in drugih postopkih. 

Zelo sistematični in analitični pregledi so pokazali nekatere strokovne nepravilnosti na 
katere so višji državni tožilci posebej opozorili okrožne državne tožilce katerih delo je 
bilo pregledano. Sicer pa so nadzorstveni pregledi pokazali, da državni tožilci na 
Okrožnima državnim tožilstvoma v Mariboru in Murski Soboti ob koncu leta 1999 niso 
imeli nerešenih zadev, kar jim je uspelo z izrednim prizadevanjem in tudi deloma izven 
delovnega časa, da so državni tožilci v Slovenj Gradcu izpolnjevali načrt o zmanjšanju 
zaostankov, ki bo predvidoma v celoti realiziran v drugi polovici leta 2000, da ne bo več 
zaostankov zadev nad 30 dni v reševanju pri državnem tožilcu (op.: po podatkih 
Državnega tožilstva RS so jih imeli 83) in da so državni tožilci na Ptuju bistveno 
zmanjšali zaostanke saj so imeli le še 11 zadev v reševanju preko dogovorjenega roka 30 
dni. 

Analiza zadev prepovedanega prehoda preko državne meje je pokazala, da sta bili od 133 
storilcev, ki so bili na prvi stopnji sojeni v letu 1999 na celotnem območju Višjega 
državnega tožilstva Maribor, izrečeni dve oprostilni sodbi, izrečenih pa je bilo tudi deset 
zavrnilnih sodb. Pri obsodilnih sodbah je bilo je bilo v 58,69% izreČanih nepogojnih 
zapornih kazni. V več kot 90% so bile takšne kazni izrečene v primerih, ki jih je 
obravnavalo Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Zaradi izenačitve kaznovalne 
politike je višje državno tožilstvo predlagalo državnim tožilcem intenzivnejše 
pritoževanje predvsem v primerih, ko je šlo za hujše oblike tega kaznivega dejanja, 
spravljanja prebežnikov čez mejo v organizirani skupini ali iz koristoljubnosti. Tako je 
višje državno tožilstvo konkretno uveljavljalo svoje stališče v zvezi z politiko 
pritoževanja, ki izhaja iz ugotovitev pri nadzorstvenem pregledu. 

Višje državno tožilstvo v Celju je v letu 1999 pregledalo delo, ki so ga opravili v prvi 
polovici tega leta okrožni državni tožilci v Celju in na zunanjem oddelku v Velenju in o 
tem že sestavili končno poročilo. Pregled je bil delni in sicer so pregledali 644 zadev iz 
Kt in Ktm vpisnika. Temeljni ugotovitvi sta, da so državni tožilci delo opravljali ažurno 
in sestavljali formalno pravilne akte, skladne z določbami zakona. Odkrili so in poskušali 
odgovoriti na nekatera splošna vprašanja in dileme, ki se porajajo pri delu. Po 
ugotovitvah pregledovalcev so vsebinske pomanjkljivosti pri delu državnih tožilcev 
redke in so bile ugotovljene približno v 9% pregledanih zadev. Razen izjem niso bile 
takšne, da bi bile odločilnega pomena za kazenski postopek.Državni tožilci so bili na 
napake opozorjeni, kakšni posebni ukrepi za odpravo napak pa niso bili potrebni. 

Pri opravljanju nadzorstvene pristojnosti, kot jo opredeljuje Zakon o državnem tožilstvu 
in Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji 
smo prišli do nekaterih spoznanj, ki so pomembna za nadaljnje izvajanje te funkcije, na 
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področju opredeljevanja vsebine pregledov, namena pregleda in pričakovanih rezultatov 
pregleda. Trenutno se ugotovitve in rezultati opravljenih pregledov odražajo predvsem v 
krepitvi zavesti o pomembnosti pravočasnega in strokovno pravilnega dela državnih 
tožilcev. Pisna gradiva, zapisniki, poročila, končna poročila, so včasih obširne analize, ki 
imajo izobraževalni pomen, vsebujejo pa tudi predloge za odpravo nepravilnosti. V 
prihodnje pa bo potrebno, z uskladitvijo in dogovorom med organi, ki opravljajo 
preglede, priti do poenotenja izvajanja te funkcije, vsaj glede nekaterih vrst pregledov. 
Tako bodo omenjeni dokumenti bolj uporabni kot podlaga za čimbolj objektivno oceno 
dela posameznih državnih tožilcev in državnega tožilstva. Obstaja pa tudi dejstvo, da po 
eni strani Državno tožilstvo Republike Slovenije nima dovolj velikih zmogljivosti za 
opravljanje nadzora v potrebnem obsegu, po drugi strani pa se ta nadzor z delovanjem 
višjih državnih tožilstev pri izvajanju te naloge, tudi podvaja. 

I) Delo višjih državnih tožilstev 

al Delo na kazenskem področju 

Vsa štiri višja državna tožilstva v Republiki Sloveniji opozaijajo na povečan obseg dela. 
Ta ugotovitev velja tako za kazensko in gospodarsko kazenske zadeve, ki so jih višja 
tožilstva prejela v mnenje po izdaji sodbe na prvi stopnji. V letu 1999 se v Ktp-1 zadeve, 
ki jih rešujejo na višjih državnih tožilstvih, upoštevajo tudi mnenja, ki jih državni tožilci 
podajo v zvezi z odreditvijo ali odpravo pripora. Zato statistični podatki kažejo na velik 
obseg povečanja dela na kazenskem področju. Tudi, če ne upoštevamo zadev, ki se po 
novem vpisujejo v Ktp-1 vpisnik se je število obravnavanih zadev po oceni višjih 
državnih tožilstev zvišalo za 30 %. Opozaijajo tudi na to, da gre v velikem številu 
primerov za zahtevnejše zadeve. 

Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku sprejela v mnenje 1141 zadev, v 
enem letu poprej pa 2086. Tudi pri gospodarskih prestopkih je opazno povečanje števila 
prejetih zadev od 283 na 346 spisov. 

ki Pomoč pri delu okrožnih državnih tožilstev 

Vodja Višjega državnega tožilstva v Mariboru je prevzel v reševanje obsežno kazensko 
zadevo ZDENEX. 

Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani je potekal projekt strokovne pomoči okrožnim 
državnim tožilstvom, ki je izredno dobro zaživel. Pripravljenih je bilo 7 predavanj s 
skupno 127 slušatelji. Mladim tožilcem so predavali okrožni, višji in vrhovni državni 
tožilci o temah, ki so za mlajše tožilce pomembne. 

V okviru nadzorstvenih pregledov je višji državni tožilec iz Kopra ob priliki pregleda 

Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici 20 najstarejših nerešenih spisov prevzel v 
reševanje. 

SlNadzorstveni pregledi 

Nadzorstveno funkcijo so višja državna tožilstva izvrševala v obliki splošnih 
nadzorstvenih pregledov poslovanja okrožnih državnih tožilstev. Obravnavali so tudi 
nadzorstvene pritožbe zoper delo okrožnih državnih tožilstev. 
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Na Višjem državnem tožilstvu v Ljubljani so ugotovili, da državna tožilstva v Sloveniji 
povsem različno ravnajo, koje storilec kaznivega dejanja mlajši od 14 let, torej otrok. 
Zato so predlagali sprejem postopkovnega pravila o ravnanju s policijskimi obvestili • 
poročili, iz katerih izhaja, da je storilec dejanja otrok. Državno tožilstvo Republike 
Slovenije je predlagano postopkovno pravilo obravnavalo in ga sprejelo v predlagani 
obliki. 

d> Uveljavljanje inštituta poravnavanja 

Zelo velik in vsebinsko pomemben prispevek so višja državna tožilstva prispevala k 
uveljavitvi novega določila 161.a člena Zakona o kazenskem postopku, to je inštituta 
poravnavanja v kazenskih zadevah. Aktivnosti za uveljavitev tega inštituta so tekle skozi 
vse leto. V mesecih novembru in decembru so potekali postopki prijave za poravnalce. 
Vodja višjega državnega tožilstva je z vsakim od prijavljenih kandidatov opravil 
razgovor. Izvedeno je bilo tudi izobraževanje kandidatov za poravnalnice v kazenskih 
zadevah in vzpostavljena evidenca ter vpisniki, ki se vodijo o zadevah poravnavanja na 
okrožnih in višjih državnih tožilstvih. Na vseh štirih tožilstvih so opravili postopek za 
vzpostavitev sistema poravnalcev s skupno preko 300 prijavljenimi kandidati. 

Na ta načinje bilo omogočeno, da bo inštitut poravnavanja, ki bo predvidoma zelo omilil 
pritisk lažjih kazenskih zadev na sodišča, v letu 2000 zaživel. 

K) Delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve 

S spremembo Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 54 z dne 23.7.1999), s 
katero je bila uzakonjena Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve kot 
organizacijska enota pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije stvarno pristojna za 
pregon storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala. S spremembo 10. 
člena Zakona o državnem tožilstvu je opredeljena natančneje njena stvarna pristojnost, 
kot tudi v posledici tega krajevna pristojnost. 

Glede na to, da to poročilo zajema čas, to je od 1.1.1999 do 31.12.1999, ko Skupina po 
novem zakonu še ni pričela z delom, saj je glede na določilo 7. odstavka Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Skupina dejansko začela z 
delovanjem 23.11.1999, vodja Skupine pa je bila imenovana šele 16.12.1999, je Skupina 
v letu 1999 obravnavala s področij Okrožnih državnih tožilstev Ljubljane, Kranja, 
Maribora, Slovenj Gradca, Kopra, Celja in Nove Gorice tudi kazniva dejanja, katera ni 
mogoče uvrstiti pod določbo 2. odstavka 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državnem tožilstvu. 

Tako so bile kazenske zadeve zaradi kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper vojne 
ujetnike po Členu 142/1 KZ SFRJ ter za kazniva dejanja vojnega hudodelstva zoper 
civilno prebivalstvo po členu 144 KZ SFRJ ter po členu 374 KZ RS, katere so bile 
predtem z odredbo generalnega državnega tožilca dodeljene v delo Skupini, v decembru 
1999 odstopljene pristojnim okrožnim državnim tožilstvom v nadaljnje reševanje. Glede 
na to, da je pred spremembo Zakona o državnem tožilstvu Skupina obravnavala tudi 
nekatera druga kazniva dejanja, ki jih ni mogoče uvrstiti v 2. odstavek 10. člena 
spremembe Zakona o državnem tožilstvu in sicer določena kazniva dejanja iz poglavja 
kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in druge, bo potrebno glede na točno določeno 
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stvarno pristojnost Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve tudi te zadeve v začetku 
leta 2000 odstopiti v delu pristojnim okrožnim državnim tožilstvom. 

Prevzem zadev s strani Skupine glede na fazo postopka od okrožnih državnih tožilstev 
oziroma za kazniva dejanja s področja posameznih okrožnih državnih tožilstev v 
Sloveniji je bila v letu 1999 različna. Tako so bile določene zadeve prevzete po tem, ko 
so bile ovadbe oziroma o storjenih s kaznivimi dejanji že seznanjena okrožna državna 
tožilstva, bodisi po tem, ko so okrožna državna tožilstva že začela s kazenskim 
postopkom, določene zadeve pa so bile odstopljene Skupini kar s strani organov za 
notranje zadeve. Zaradi učinkovitega dela na posameznih zadevah menim, da bo 
potrebno glede na stvarno pristojnost Skupine po novi zakonodaji, kot tudi glede na 
določbe spremenjenega Zakona o državnem tožilstvu o tem, da so krajevno pristojna 
državna tožilstva dolžna obveščati generalnega državnega tožilca Republike Slovenije o 
zadevah iz prejšnjega odstavka, kot tudi glede na določbe Navodila za organizacijo in 
delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike 
Slovenije ter glede na odredbe generalne državne tožilke o obveščanju okrožnih državnih 
tožilstev generalno državno tožilko ter vodjo Skupine o zadevah, ki spadajo v stvarno 
pristojnost Skupine, to sodelovanje med okrožnimi državnimi tožilstvi in Skupino ter 
generalno državno tožilko urediti tako, da bo večina zadev prevzetih že pred začetkom 
kazenskega postopka, to je v fazi predhodnega kazenskega postopka, še posebno v 
zadevah, kjer so predlagani s strani tožilstev ukrepi po členu 150 ZKP oziroma tečejo 
ukrepi po členu 49 ZPol. Glede na dejstvo, da so v teh primerih zadeve vodene pod 
strogo zaupno, bo obveščanje potrebno urediti tako, da se ta zaupnost varuje, pri čemer 
pa zaradi stopnje zaupnosti ne sme trpeti učinkovitost kazenskega postopka ter biti v 
nasprotju s sedaj veljavno zakonodajo o obveščanju Skupine o teh kaznivih dejanjih. 

V letu 1999 so bili v začetku leta poleg vodje Skupine v Skupino razporejeni tako kot 
poprej štiije okrožni državni tožilci, od marca 1999 trije okrožni državni tožilci, od 23. 
11. 1999 pa štirje okrožni državni tožilci ter vodja Skupine. 

V letu 1999 so se okrožni državni tožilci, razporejeni v Skupino, udeleževali bodisi 
narokov v fazi preiskave oziroma glavnih obravnav tako rekoč na območju celotne 
Slovenije in sicer poleg Ljubljane v Kranju, Novi Gorici, Kopru, Mariboru, Novem 
mestu in Krškem, kot tudi določenih zaslišanj v tujini. Predvsem obravnave izven 
Ljubljane so bile praviloma razpisane za več dni zaporedoma. Glede na obsežnost zadev, 
ki jih bo glede na stvarno pristojnost obravnavala Skupina, kot tudi glede na 
kompliciranost zadev bo dejansko okrožni državni tožilec, ki bo zadevo obravnaval, 
moral sodelovati na vseh narokih v preiskavi, to je tudi na vseh narokih, zaslišanjih prič 
ter izvedbe drugih dokazov, pri čemer bo udeležba na narokih izven sedeža Skupine 
okrožnemu državnemu tožilscu vzela zaradi poti veliko več časa. Glede na delovanje 
Skupine na območju celotne Slovenije ob upoštevanju sedaj točno določene stvarne 
pristojnosti Skupine ter dejstva, da je potrebno upoštevati tudi določeno upravičeno 
odsotnost članov Skupine (dopusti, bolniške), menim, da bi bilo potrebno za uspešno 
delo Skupine, še posebno glede na to, da bo v določenih primerih, ko bo šlo za izredno 
obsežne zadeve, potrebno za posamezno zadevo določiti tudi več kot enega okrožnega 
državnega tožilca (saj je bila v ta namen tudi Skupina ustanovljena), Skupino razširiti na 
predvideno sistemizacijo, torej na 6 okrožnih državnih tožilcev in vodjo Skupine. 

Sicer pa je Skupina v letu 1999 v zvezi s kaznivimi dejanji s področja organiziranega 
kriminala obravnavala predvsem kazniva dejanja pranja denarja po členu 252 KZ, 
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ponarejanja denarja po členu 249 KZ, spravljanja v suženjsko razmerje po členu 387 KZ, 
nedovoljen promet in proizvodnjo mamil po členu 196 KZ, prepovedan prehod čez 
državno mejo po členu 311 KZ, nedovoljeno proizvodnjo in prometa orožja ali 
razstrelilnih snovi po členu 310 KZ ter posredovanja pri prostituciji po členu 186 KZ. 
Glede na število obravnavanih dejanj menim, daje del teh dejanj, ki bi jih lahko uvrstili 
pod člen 10 spremenjenega Zakona o državnem tožilstvu, Se vedno bilo obravnavanih pri 
okrožnih državnih tožilstvih po Sloveniji, kar bo potrebno zaradi uspešnega pregona teh 
kaznivih dejanj, predvsem glede na to, da se glede na majhnost države storilci pojavljajo 
največkrat v združbah na celotnem območju Slovenije in delujejo na celotnem območju 
Slovenije, v naslednjem letu dejansko z dobrim sodelovanjem med Skupino in okrožnimi 
državnimi tožilstvi reševati tako, da bo dejansko Skupina obravnavala zadeve, zaradi 
katerih je ustanovljena. 

a) Podrobnejši prikaz nekaterih posameznih obravnavanih zadeva po vrstah 
kaznivih dejanj 

Največ zadev, ki jih je Skupina obravnavala, je bilo s področja kaznivih dejanj 
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po členu 196 KZ. Še v zvezi s tako 
imenovano "gorenjsko heroinsko navezo" je tudi v letu 1999 Skupina vložila dve 
obtožbi, ko naj bi v enem primeru osumljanca, ki sta sicer že obtožena po prvotni obtožbi 
tako imenovane "gorenjske heroinske naveze" sodelovala oziroma organizirala prevoz 
190 kg heroina iz Bolgarije v Zahodno Evropo, v enem primeru, ko pa je osumljencu 
očitano, da je po naročilih in navodilih prav tako osumljenega, ki je organizator prvotne 
"gorenjske heroinske naveze", kar trikrat pripeljal v pnevmatikah skrite iz Bolgarije v 
Slovenijo. 

Sicer pa je v zvezi z obtožbo, vloženo zoper osumljenega oziroma obdolženega Andreja 
Hartmana in ostale Okrožno sodišče v Kranju kar celo leto 1999 razpisovalo glavne 
obravnave, vendar zadeva še ni končana. 

Tudi pri Okrožnem sodišču v Krškem je bila vložena obtožba zoper več obdolžencev 
zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 2. in 1. 
odstavku 196. člena KZ, saj naj bi v zaporih v Ljubljani eden od osumljenih dogovoril z 
drugim o prodaji heroina in kokaina ter na podlagi tega pa sta se po nalogu teh dveh 
drugoosumljenca sestala ter prevzela heroin, vendar sta bila pri tem kot tudi še pri enem 
prevzemu aretirana. Zoper enega od osumljencev je bila vložena tudi obtožba zaradi 
kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju posebno hude telesne poškodbe, 
zoper drugega osumljenca pa zaradi kaznivega dejanja pomoči h poskusu kaznivega 
dejanja posebno hude telesne poškodbe. Ti dve kaznivi dejanji pa naj bi storila s tem, da 
je eden od osumljencev poleti 1995 v Zagrebu in zatem v zaporih v Ljubljani drugemu 
osumljencu naročil, da naj proti plačilu fizično napade E. Z., kar je ta tudi storil in sicer 
potem, koje dobil za ta napad tudi predplačilo od prvoosumljenega. 

Tudi pri Okrožnem sodišču v Novem mestu je bila vložena obtožba zoper enega 
osumljenca zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 
členu 196/11 KZ, in sicer naj bi kot direktor družbe uvozil v Slovenijo 25.977,84 kg 
anhidrida ocetne kisline, ki jo je kupil od nemške družbe ter nato poskrbel za njen 
transport na Hrvaško, pri čemer je vedel, da je ta kislina namenjena proizvodnji heroina. 
Končni prevzem te kisline je prikrival, v ta namen celo predložil lažno ponarejeno izjavo 
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makedonskega podjetja Ohis, iz katere naj bi izhajalo, da omenjena kislina ne bo 
namenjena proizvodnji heroina. 

Tudi pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici je bila vložena obtožba in sicer zoper 9 
osumljencev prav tako zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in promet z 
mamili, ki naj bi ga storili s tem, da naj bi se združili za izvrševanje takih dejanj, pri 
čemer so imeli vsak svojo vlogo in sicer je eden od osumljencev, zoper katerega so tudi 
tekli ukrepi po členu 150 ZKP, urejal nabave heroina ter nato preko drugih osumljencev 
ta heroin preprodajal končnim odjemalcem, v enem primeru pa je heroin prodal tudi 
tajnemu delavcu policije. 

Zoper več osumljencev je bila zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili po členu 196/11 in I KZ vložena obtožba pred Okrožnim sodiščem v 
Kopru, kjer je prav tako šlo za prodajo heroina, v različnih oblikah sodelovanja pa je 
vložena obtožba kar zoper 9 osumljencev. Sodbe še ni. 

V zvezi s kaznivim dejanjem ponarejanje denarja po členu 249 KZ je Skupina 
državnih tožilcev za posebne zadeve v letu 1999 obravnavala zadevo, ko je po uspešno 
izvedenem predkazenskem postopku, kjer so bili uporabljeni tako ukrepi po členu 150 
ZKP, 159 ZKP in po členu 49 ZPol, bila vložena in uvedena preiskava zoper 6 
osumljencev in sicer zaradi suma, da so potem, ko je eden od njih v času od januarja 
1999 do 23. 11. 1999 v svoji tiskarni napravil natisnjene nemške marke v količini 
najmanj 1.000.000 v apoenih po 100 DEM, nato pa v sodelovanju z drugimi le-te prodal 
še neznanim kupcem tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, prav tako pa dvakrat tudi 
navideznemu kupcu. Preiskava še ni končana. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je v letu 1999 obravnavala s področja 
kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/m in n KZ 
dve kazenski zadevi in sicer s krajevne pristojnosti Okrožnega državnega tožilstva v 
Novi Gorici. V obeh primerih gre za večje združbe storilcev kaznivih dejanj, ki so se 
dogovorili, da bodo proti plačilu s skupnim delovanjem spravljali tuje državljane preko 
in ilegalno iz ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je v enem primeru šlo za večje 
število beguncev iz Makedonije, v drugem primeru pa za begunce iz Vzhodnih držav. Pri 
tem delovanju so imeli vsak svojo vlogo. V obeh primerih preiskava zoper osumljence še 
ni končana. Glede na to, da je v primerih kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez 
državno mejo porast teh dejanj v zadnjem času na področju Slovenije zelo velik, pri 
čemer je tudi policija pri odkrivanju storilcev (vendar zgolj voznikov ter storilcev, ki 
tujce skrivajo na poti preko Slovenije) zelo uspešna, manj pa smo uspešni pri odkrivanju 
organizatorjev teh kaznivih dejanj, menim, da bo potrebno v naslednjem letu narediti več 
pri usmerjanju predkazenskega postopka ter s sodelovanjem med policijo kot tudi 
okrožnimi državnimi tožilstvi in Skupino priti do podatkov, kdo so organizatorji teh 
prevozov ter pričeti kazenski postopek tudi zoper njih. 

S področja klasične kriminalitete je Skupina obravnavala tudi zadevo, v kateri sta bila 
dva osumljenca osumljena kaznivega dejanja velike tatvine po 2. točki 3. in 1. 
odstavka 212. člena KZ, ko naj bi eden od njiju organiziral prevoz v Italiji ukradenih 
avtomobilov preko meje v Slovenijo ter pri tem najel drugoosumljenega ter*še eno 
neznano osebo, ki sta tako v času od 25. 8. 1998 do 26. 8. 1998 iz Gorice v Italiji preko 
meje v Slovenijo prepeljala kar 4 osebne avtomobile višjega cenovnega razreda, katerih 
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skupna vrednost znaša 17.989.365,50 SIT. Zoper oba osumljenca je bila po končani 
preiskavi vložena obtožba in se kazenska zadeva nahaja v fazi obravnav. 

Skupina je obravnavala tudi 4 osumljence, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja 
ropa po 3., 2. in 1. odstavku 213. člena KZ in sicer so po predhodnem dogovoru dne 
19. 5. 1999 ob 11.05 uri vsi štirje skupaj prišli v poslovalnico Šiška Nove ljubljanske 
banke, d.d. na Celovško 89 v Ljubljani, kjer so bili bančni uslužbenci in stranke banke, 
pri čemer sta dva izmed njih imela avtomatski puški, eden pa pištolo ter nato potem, ko 
so vstopili v banko, zahtevali od vseh prisotnih, da se vležejo na tla ter nato iz vseh petih 
blagajn vzeli več kot 14.000.000,00 SIT, okoli 60.000,00 ATS, 5.000,00 HRK, 1.000,00 
FRFR, 32.130,00 DEM ter preko 4.000.000,00 ITL, 5.100,00 SH in skoraj 8.000,00 
USD, torej skupno za 21.373.431,97 SIT gotovine. Dva od osumljenih sta bila prijeta v 
Sloveniji ter sta tu v priporu, medtem ko sta bila dva od osumljenih prijeta v Italiji in sta 
v priporu v Italiji. Po vložitvi obtožnice teče glavna obravnava zoper dva od osumljenih, 
ki sta v priporu v Sloveniji, medtem ko je postopek zoper druga dva izločen. 

V letu 1999 je bila s strani Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve vložena pri 
Okrožnem sodišču v Celju tudi obtožba zoper več osumljencev zaradi utemeljenega 
suma storitve kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po 1. odstavku 
387. člena KZ, ki naj bi ga storili s tem, da naj bi prvoosumljeni drugoosumljenima 
prodal dve romunski državljanki, vse to pa z namenom, da bi se le-ti kasneje v nočnem 
klubu prostituirali. Tudi na področju kaznivih dejanj spravljanja v suženjsko razmerje po 
1. odstavku 387. člena KZ kot tudi kaznivega dejanja, ki je povezano s tem, to je 
kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji po členu 186 KZ, je zaznati v zadnjem 
času v Republiki Sloveniji porast teh dejanj, zaradi česar bo tudi potrebno enako kot pri 
kaznivih dejanjih prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311 KZ, ki se tudi 
deloma navezuje na ti dve kaznivi dejanji, saj praviloma državljanke vzhodnih držav, 
katere izvabijo storilci od doma s pretvezami, da bodo v državah, kamor jih bodo 
odpeljali, delale kot natakarice, kasneje odvzamejo potne listine, jih ilegalno prepeljejo v 
Slovenijo, tu pa jim onemogočijo vsako gibanje, ter jih potem, ko jih imajo več dni 
zaprte, s silo prisilijo v prostitucijo, bodisi v Sloveniji, bodisi jih prodajo naprej na 
Zahod, vložiti veliko truda v pregon organizatorjev. 

S področja kaznivih dejanj zoper gospodarstvo je Skupina državnih tožilcev obravnavala 
kazensko zadevo zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja po 1. odstavku 252. 
člena KZ, ki se navezuje na kazensko zadevo, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Kranju, 
kjer so isti osumljeni kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili po členu 196 
KZ, zoper nekatere od njih ter še zoper druge pa je Skupina v juniju 1999 vložila tudi 
zahtevo za preiskavo zaradi kaznivega dejanja pranja denarja po 1. in 2. odstavku 252. 
člena KZ in je bila preiskava zoper njih tudi uvedena, ko naj bi v času od oktobra 1996 
do 14. 11. 1997 denarna sredstva, pridobljena s kaznivim dejanjem neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili, vlagali v nepremičnine, osnovna sredstva za 
opravljanje gospodarske dejavnosti in trajne potrošne dobrine, pri čemer so prikrivali 
pravi izvor denarja in premoženja večje vrednosti z raznimi transakcijami ter preprodaji 
že kupljenih predmetov, pri čemer naj bi prikrili pravi izvor premoženja v skupni 
vrednosti najmanj 83.461.220,10 SIT. 
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Sicer pa je Skupina v preteklem letu obravnavala tudi nekaj drugih zadev iz poglavja 
kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, med drugim tudi kazensko zadevo zoper več 
osumljencev, ki so bili osumljeni kaznivih dejanj goljufije po 2. in 1. odstavku 217. 
člena KZ in kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic po 3. odstavku 
261. člena KZ, ker naj bi v sodelovanju iz Avstrije v Slovenijo uvozili 3 kontejnerje 
alkoholnih pijač in cigaret v skupni vrednosti 87.477.361,00 SIT, pri čemer je bilo to 
blago lažno deklarirano kot pločevina ali igrače, namenjene tranzitu preko Slovenije v 
države bivše Jugoslavije, s čimer so ob predložitvi lažne dokumentacije zavedli carinske 
organe v Sloveniji tako, da so le-ti dovolili vstop blaga v Slovenijo, ne da bi obračunavali 
predpisane dajatve v skupnem znesku 239.295.737,00 SIT, saj blago ni bilo namenjeno 
tranzitu, pač pa končnemu odjemalcu v Sloveniji. Tako je bila zoper 10 osumljencev 
vložena obtožba na Okrožno sodišče v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja goljufije po 2. 
in 1. odstavku 217. člena KZ ter zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 
3. odstavku 261. člena KZ. Obtožba še ni pravnomočna in se nahaja v ugovornem 
postopku. 

Prav tako pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pa je bila zahtevana preiskava ter 
razširitev preiskave zaradi kaznivega dejanja goljufije po 1. odstavku 217. člena KZ 
zoper 6 osumljencev, ki naj bi preko mejnega prehoda v Krvavem potoku pri Kozini 
vozili tekstilne izdelke, pri čemer so ob vstopu v Slovenijo špediterjem predložili lažne 
fakture, na katerih je bilo navedeno, da je blago iz Italije ter da je namenjeno v države 
bivše Jugoslavije, s čimer so jih zapeljali tako, da so jim izdelali tranzitno carinsko 
dokumentacijo ter prevzeli garancijo, da bo navedeno blago tudi dejansko zapustilo 
Slovenijo. Carinski organi so tako dovolili vstop omenjenega blaga v Slovenijo brez 
plačila carinskih in drugih dajatev, Čeprav blago ni zapustilo ozemlja Slovenije, pač pa je 
bilo prodano podjetju Boven, d.o.o. iz Ljubljane, ki je blago prodalo kupcem v Sloveniji 
ter se pri tem izognili plačilu uvoznih carinskih dajatev v skupnem znesku 4.790.296,00 
SIT. 

POSTOPKI ZARADI KAZNIVIH DEJANJ V ZVEZI Z LASTNINJENJEM 

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1999 na zahtevo Ministrstva za 
pravosodje (opr. št. 721-2/99 z dne 6.7.1999), ki je izvrševalo sklep Vlade Republike 
Slovenije, zbralo podatke o vseh zadevah, ki so jih obravnavala ali jih Še obravnavajo 
okrožna državna tožilstva v zvezi z lastninjenjem podjetij. To poročilo, na 240 straneh, 
vsebuje konkretne podatke o postopkih zoper osumljence v 492 podjetjih, ki so bili v 
času od leta 1990 od 31.08.1999 obravnavani v zvezi z nezakonitostmi pri lastninskem 
preoblikovanju podjetij. Poročilo - imata ga Ministrstvo za pravosodnje in Vlada 
Republike Slovenije - vsebuje podatke o vseh obravnavanih podjetjih in o višini 
domnevno nastale škode na družbenem premoženju ter o fazi postopka, v kateri se je 
posamezna zadeva nahajala na dan 31.8.1999. 
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Statistično pa kažejo zbrani podatki na dan 31.8.1999 (od tedaj do danes je prišlo le do 
zanemarljivih sprememb) naslednjo podobo: 

1. prejeto ovadbo v času od 1990 do 31.8.1999 skupaj 
2. ovadbe vrnjene ovaditeljem v dopolnitev 
3. zavržene ovadbe 
4. ovadbe v reševanju pri državnih tožilcih 
5. zahtevane preiskave na sodiščih 
6. odstop od pregona 
7. nerešeno pri državnih tožilcih po preiskavi 
8. vložene obtožbe 
9. pravnomočne obsodilne sodbe 
10. pravnomo ne zavrnilne sodbe 
11. vložene pritožbe državnega tožilca 

492 
10 

126 
2 

136 
66 
4 

73 
16 
7 

25 

Gornji podatki se nanašajo na posamezna podjetja ne glede na to, zoper koliko 
osumljencev v podjetju se vodi postopek in koliko ovadb je bilo podanih. Okrožni 
državni tožilci in sodišča namreč praviloma vodijo en postopek zoper vse osumljence 
zaradi kriminala pri lastninjenju v istem podjetju. Ker pa je bilo pogosto podanih več 
ovadb v časovnem zaporedju (lahko več let) zoper odgovorne osebe v istem podjetju, pa 
skladno z dinamiko odkrivanja nezakonitosti v njem, so postopki lahko tudi zelo 
dolgotrajni. Dinamika reševanja teh zadev pa sedaj kaže, da bo novih ovadb že zelo 
malo, da se končujejo preiskave na sodiščih in da narašča število vloženih obtožb ter da 
se povečuje število izdanih sodb. 

Večina kaznivih dejanj s tega področja je bila storjena v letu 1990 do 1993, ko je bilo v 
javnosti splošno razširjeno mnenje, da je dovoljeno prav vse, kar ni izrecno v zakonu 
prepovedano. Zaradi tega so pojavne oblike teh kaznivih dejanj zelo različne. 
Najpogostejše so zlorabe položaja, stoijene z ustanovitvijo obvodnih podjetij, z 
neupravičenim odpisom terjatev, neupravičenim izplačevanjem regresa za letni dopust 
zaradi nakupa delnic podjetja, prenosom donosnih poslovnih funkcij družbenega 
podjetja na novo podjetja v mešani lastnini in tako dalje. Nadalje so številni primeri 
sklenitve Škodljivih pogodb, kot so posojanje denarja po nizki obrestni meri, 
zaračunavanje nizkih najemnin za poslovne prostore in delovna sredstva itd. Ta kazniva 
dejanja so bila večkrat izvršena tako, da so vodilne osebe izdale la ne poslovne listine, s 
katerimi naj bi zameglili resnično stanje stvari. 

Velika večina postopkov v zvezi z lastninjenjem je nujno dolgotrajna, saj je med drugim 
treba pogosto pritegniti izvedenca finančne stroke, da poda oceno, kolikšna je bila v 
zadevnem času normalna tržno obrestna mera za posojilo, ki ga je dalo družbeno 
podjetje, ali najemnina za prostore, ki jih je dalo v najem družbeno podjetje zasebnemu 
podjetju, ali vrednost prodanega premoženja. Raziskovanje teh dejanj je večkrat dodatno 
oteženo še zaradi tega, ker so osumljenci pred ali med revizijo uničili dokazno listinsko 
gradivo. 

Zgoraj navedeni statistični podatki kažejo, da so okrožna državna tožilstva svojo nalogo 
v zvezi s temi postopki v celoti opravila, saj je na tožilstvih trenutno le nekaj nerešenih 
zadev (2 ovadbi, 4 zadeve po končani preiskavi). Državna tožilstva se trudijo tudi z 
vlaganjem pritožb doseži strožje kazni ali pa razveljavitev izrečene oprostilne sodbe. 

poročevalec, št. 44 42 24. junij 2000 



Zaradi tega je Število vloženih pritožb (vsega 25) glede na število izrečenih sodb (vsega 
38) nadpovprečno veliko. 

GOSPODARSKI PRESTOPKI 

Že več let potekajo priprave na transformacijo gospodarskih prestopkov v prekrške, kar 
pomeni, da bo obravnavanje teh kršitev gospodarskega in finančnega poslovanja prešlo iz 
pristojnosti državnih tožilstev in sodišč k sodnikom za prekrške. Dolgotrajnost teh 
priprav ima za posledico negotovost pri organih, ki jih obravnavajo, kar pa se lahko 
odraža tudi na stopnji discipline poslovnih subjektov. 

V letu 1999 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 1477 pravnih (leta 1998 - 
1979, leta 1997 - 1906) in zoper 1470 odgovornih (leta 1998 - 2198, leta 1997 - 2089) 
oseb. Državni tožilci so vložili obtožne predloge zoper 1649 pravnih oseb, pri čemer so 
upoštevane tudi ovadbe iz preteklih let, obsojenih pa je bilo v preteklem letu 720 pravnih 
oseb. 

Agencija RS za plačilni promet je vložila večje število ovadb zaradi gospodarskih 
prestopkov po 2. točki 1.odstavka 572. člena Zakona o gospodarskih družbah, ker le-te 
niso predložile letnega poročila v predpisanem roku. Te ovadbe se nanašajo predvsem na 
manjše družbe z majhnim obsegom poslovanja. Med pomembnejšimi kršitvami istega 
zakona pa je kršitev 50. Člena, ko družba ne vodijo poslovnih knjig ali ne izdelajo letnih 
obračunov v skladu z zakonom in računovodskimi standardi. Ta kršitev ima pogosto za 
posledico nepravilno izkazovanje davčne osnove. Sploh je poraslo število ovadb zoper 
gospodarske družbe zaradi gopodarskih prestopkov po Zakonu o davku od dobička 
pravnih oseb. Kot pretekla leta pa so tudi lani prevladovali gospodarski prestopki s 
področja trgovine. Med njimi so najštevilnejši prestopki po Zakonu o varstvu 
konkurence, do katerih je prišlo pri objavljanju razprodaj ali prodaj po znižanih cenah. 
Nadaljnji, sicer redkejši, so gospodarski prestopki nelojalne konkurence, ko so trgovci ali 
proizvajalci pridobivali kupce z dajanjem ali obljubljanjem nagrad, ki so po vrednosti 
občutneje presegale vrednost blaga, s katerim si kupec pridobi možnost nagrade. 

Kršitve zakonov v trgovini, ki so tudi med številnimi, se nanašajo na trgovce, ki pričnejo 
s poslovanjem, ne da bi si pridobili odločbo upravnega organa o tem, da njihovi poslovni 
prostori ustrezajo predpisanim pogojem, ali pa opravljajo trgovinsko dejavnost kljub 
začasni prepovedi. Kršitve zakona o zdravstveni neoporečnosti z živili in predmetov 
splošne rabe, ki so tudi pogosta, se nanašajo na živila, ki so v prometu kljub temu, da jim 
je potekel rok uporabnosti. Precej visoke kazni so bile izrečene v primerih, ko je bilo v 
prometu higiensko oporečno olje, meso, mlečni izdelki, torej živila, ki predstavljajo 
večjo nevarnost za zdravje potrošnikov. 

K ustreznejši kaznovalni politiki so okrožni državni tožilci izdatno prispevali s tem, ko so 
zoper 783 sodb vložili 202 pritožbi, od tega kar 118 samo zaradi odločbe o kazni. Višja 
sodišča so ugodila 114 pritožba 

24 ■ junij 2000 43 poročevalec, št. 44 



UMORI 

Zaradi kaznivih dejanj umorov oziroma poskusov teh kaznivih dejanj so državna 
tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu 1999 prejela ovadbe zoper skupno 72 oseb. Po 
posameznih okrožnih tožilstvih je bilo število ovadb naslednje: 

Ljubljana 20 
Maribor 8 
Celje 9 
Nova Gorica 4 
Novo mesto 7 
Koper 4 
Krško 4 
Murska Sobota 4 
Kranj 11 
Slovenj Gradec 1 
Ptuj 0 

skupaj 72 

V primerjavi z letom poprej beležimo porast števila prijavljenih oseb, saj je bilo leto 
poprej prijavljenih 60 storilcev kaznivih dejanj. Največji porast števila prijav za kazniva 
dejanja umorov odpade na Okrožni državni tožilstvi v Kranju in v Ljubljani. V Kranju 
gre za večje število storilcev, ker so prejeli ovadbo, ko je šlo za očiten obračun med 
posameznimi akterji kranjskega podzemlja. V Ljubljani seje Število prijavljenih kaznivih 
dejanj povzpelo iz 15 na 20 zadev. 

Državni tožilci so poleg novoprejetih ovadb reševali še 12 ovadb iz prejšnjega obdobja, 
skupno torej 85 zadev. 8 kazenskih ovadb so zavrgli. Pri 60 storilcih so zahtevali uvedbo 
kazenske preiskave. Obtožb so vložili 36, devetkrat pa odstopili od pregona. 

Sodišča so izrekla 39 sodb. V 29 primerih je Šlo za obsodilne sodbe, v enem primeru za 
oprostilno, v 9 pa za zavrnilne sodbe. Od izrečenih obsodilnih sodb je sodišče v 28 
primerih storilcem izreklo zaporne kazni, v enem primeru pa pogojno kazen z varstvenim 
ukrepom. Državni tožilci so v 22 primerih vložili pritožbe, od tega v 17 zaradi odločbe o 
kazni. 

Glede višine kazni je pripomniti, da sodišča za poskus kaznivega dejanja umora izrekajo 
kazni v razponu od enega leta in 6 mesecev zapora do 10 let. Višje kazni so izrečene v 
primerih že predkaznovanih storilcev, ko so dejanja storili iz koristoljubja, lahko tudi v 
steku s kaznivimi dejanji ropa. Za dokončana dejanja se praviloma izrekajo kazni v 
razponu od 4 do 10 let, le v enem primeru je bila izrečena kazen zapora 15 let. 

V primerjavi s prejšnjimi leti se je zelo povečalo Število kvalificiranih oblik umorov, 
torej dejanj, stoijenih iz koristoljubja oziroma drugih nizkotnih nagibov ali na 
brezobziren način. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da so dejanja storili praviloma prištevni 
storilci. Neprištevnih storilcev je bilo zelo malo, kar kaže na dobro premišljeno ravnanje 
storilcev, kar potijuje tudi dejstvo, da je bila skoraj polovica dejanj stoijena s strelnim 
orožjem, preostala, razen enega primera, pa s hladnim orožjem. V večih primerih je šlo 
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za vnaprej načrtovane in dobro izvedene obračune s posamezniki, katerih motiv je v 
večini primerov koristoljubje. Večkrat je kot sredstvo izvršitve uporabljeno strelno 
orožje, katerega posest je botrovala tudi izvršitvi nekaterih dejanj, ki sicer niso bila 
vnaprej načrtovana. Tako je na primer vinjen moški s strelnim orožjem poskušal umoriti 
mimoidočega, ki gaje opozoril na neprimernost uriniranja na javnem kraju in koje 18- 
letni storilec zaradi enakega razloga s pestmi in brcami pobil starejšega moškega. 

V primerih, ko je jasno nakazan obračun med posameznimi akteiji podzemlja, državni 
tožilci sodelujejo s policijo in so se sumi omejili na ožji krog oseb. Vse bolj opažamo, da 
je večkrat prisotno načrtno maščevanje, dejanja pa izvršena tudi s plačanimi morilci. Na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so tako prejeli 6 ovadb zoper neznane storilce. 
Na obstoj te problemtike pa naletijo tudi na področju Maribora in Murske Sobote. 

IZSILJEVANJE 

Porast storitev tega kaznivega dejanja je pokazal potrebo, da se to kaznivo dejanje v 
poročilu za leto 1999 obdela samostojno. Še v letu 1998 je bilo veliko ovadb za kaznivo 
dejanje izsiljevanja zavrženih, kjer je takrat veljavni Kazenski zakonik kot objektivni 
element pogojeval protipravno premoženjsko korist. Tako v primerih, ko je nekdo s silo 
oziroma resno grožnjo in to sam ali s pomožjo drugih izterjal svoj dejanski dolg, 
takšnega ravnanja ni bilo mogoče opredeliti kot kaznivo dejanje izsiljevanja. S 
spremembo kazenske zakonodaje, ki je pri navajanju izvršhvenih oblik pri tem kaznivem 
dejanju dodala še, da je kaznivo tudi, če kdo na takšen način izteija dolg, se je 
spremenilo tudi obravnavanje teh kaznivih dejanj, saj je bilo mogoče pričeti kazenski 
postopek tudi zoper storilce, ki so sami ali preko najetih storilcev izterjevali dolgove. 
Prav na takšen način izvršenih kaznivih dejanj izsiljevanja je največ, kar je posledica 
počasnega dela sodišč in seveda neučinkovite izvršbe. 

V letu 1999 so vsa okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 264 storilcev, od tega 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani daleč največ, saj je prejelo ovadbe zoper 179 
storilcev. Od skupnega števila ovadb so tožilstva ovadbe zoper 40 storilcev rešile z 
zavrnitvijo, zoper 266 storilcev pa je bila zahtevana preiskava. Zanimivo je, da je za to 
kaznivo dejanje na sodiščih nerešenih preiskav zoper 472 storilcev, zaradi česar bi bilo 
potrebno sodišče opozoriti na nevarnost teh kaznivih dejanj, dokaj hude posledice in 
seveda na porast teh dejanj, kjer storilci opažajo prav to, da se zadeve na sodiščih 
rešujejo prepočasi. Tožilstva so vložila obtožbe zoper 97 obdolžencev, na sodiščih pa je 
bilo izrečenih le 31 obsodilnih sodb, od tega so bile v 19 primerih izrečene zapome 
kazni. Tožilci so s pritožbo izpodbijali vsako peto sodbo kar kaže na to, da so opazili 
nevarnost teh kaznivih dejanj. Višja tožilstva so v glavnem sledila predlogom okrožnih 
državnih tožilcev v pritožbah in pritožbe podpirala, dočim so sodišča v glavnem pritožbe 
državnih tožilcev zaradi določbe o kazenski sankciji zavrnila kot neutemeljena. 

Način storitve teh kaznivih dejanj je zelo raznovrsten. Že prej omenjena izteijava dolgov, 
včasih tudi lastnega je najbolj pogosti način storitve tega kaznivega dejanja. Tako so se 
oblikovale tudi združbe, ki se ukvarjajo z izterjavo dolgov in pri tem pobirajo kar velike 
provizije, kar pomeni, da se tudi te provizije potem izterjajo nasilno. Velik problem, 
predvsem v velikih mestih so združbe, ki se ukvaijajo s pobiranjem varščine pri 
lastnikih raznovrstnih lokalov, seveda ob resnih grožnjah, da se bo lastnikom ali 
njihovemu imetju zgodilo kaj hudega, če varščine ne plačajo. Prav tako so se pričela 
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pojavljati izsiljevanja uspešnih in tudi zadolženih podjetnikov, ki pripeljejo tudi do 
mučenja teh podjetnikov in groženj s smrtjo, ki jo pa včasih tudi uresničijo. Precej 
zaskrbljujoče je, da je bilo kar nekaj dejanj, kjer so bili udeleženi dijaki. Gre za 
izsiljevanja, ko močnejši in bolj agresivni dijaki izsiljujejo druge dijake, da jim morajo 
izročati različne vsote denarja. To je zelo razširjen pojav med dijaki srednjih šol, pa tudi 
že med učenci višjih razredov osnovnih šol. Zanimiv primer, ki ga je obravnavalo eno 
izmed okrožnih državnih tožilstev je, ko je zdravnik z grožnjo, da ne bo opravil 
medicinsko indiciranega nujnega "carskega reza" izsilil od porodničinega moža plačilo 
5.000 ATS in po prejemu denaija poseg potem opravil. Omembe vredno je tudi dejanje 
direktorice in vodje pravne službe nekega trgovskega podjetja, ko sta poslovodjem 
odredili, da naj v primeru, ko zalotijo storilce pri kraji v trgovini le-tem ponudijo 
možnost plačila desetkratne vrednosti odtujenega blaga, v zameno, da v primeru plačila 
ne bodo posredovali ovadbe pristojnemu organu. 

Potrebno je še poudariti, da je odkrivanje in tudi dokazovanje teh kaznivih dejanj zelo 
težavno. Oškodovanci živijo v stalnem strahu pred storilci in so z njimi v vsakdanjem 
stiku in seveda izpostavljeni njihovim grožnjam in ustrahovanjem. Tako tudi v primerih, 
ko organi pregona dejanje že odkrijejo, oškodovanci tudi pred sodišči ne upajo 
obremenjevati teh storilcev, ker se jih bojijo, saj so člani teh združb prav storilci, ki so v 
določenih okoljih poznani kot najbolj nasilni. 

Prav ta kazniva dejanja so tista, katerim bomo morali tožilci, prav zaradi raznovrstnosti 
storitve in nevarnosti v bodoče posvetiti posebno pozornost, saj je neposredno povezano 
tudi z varnostjo naših državljanov in njihovega premoženja. 

ROPI IN ROPARSKE TATVINE 

Okrožna državna tožilstva so v letu 1999 prejela ovadbe zaradi kaznivih dejanj ropov po 
213. členu KZ in kaznivih dejanj roparskih tatvin po 214. členu KZ zoper 251 oseb. Od 
tega gre za ovadbe kar zoper 111 oseb na ljubljanskem območju. V primerjavi z letom 
poprej, ko je bilo zaradi teh kaznivih dejanj ovadenih 200 oseb, je to občuten porast 
odkritih ropov in roparskih tatvin, ki gre predvsem na račun povečanja števila storilcev 
kaznivega dejanja ropa in manj na račun povečanja števila storilcev kaznivega dejanja 
roparske tatvine. 

V preteklem letu so državni tožilci na okrožnih državnih tožilstvih zavrgli ovadbe zoper 
27 oseb, zoper 211 oseb so vložili zahteve za preiskavo, obtožne akte pa zoper 182 oseb. 
Zoper 91 oseb so bile v preteklem letu izrečene obsodilne sodbe in od tega zoper 80 oseb 
izrečene kazni zapora, zoper 11 oseb pa pogojne obsodbe. Oproščenih je bilo 7 oseb, 
zoper 27 oseb pa je bila izdana zavrnilna sodba. Državni tožilci so vložili pritožbe zoper 
sodbe glede 46 oseb, od tega zoper 29 oseb zaradi odločbe o kazni, saj so menili, da so 
bile izrečene prenizke kazni. 

Kot doslej, je tudi za ovadbe vložene v letu 1999 mogoče reči, da so storilci kaznivih 
dejanj ropa in roparske tatvine pretežno mlajši moški, ki so nezaposleni in med njimi ni 
višje izobraženih ljudi. Izplen pri kaznivih dejanjih ropa pa je pogosto zelo majhen in je 
le v redkih primerih mogoče ugotoviti, da so si storilci pridobili večjo premoženjsko 
korist. 
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V enem primeru so storilci v preteklem letu za rop izbrali menjalnico. Storilec je oropal 
menjalnico na območju Krškega in si pridobil za preko 10 milijonov premoženjske 
koristi. Na begu pa je streljal na policista in bil v preteklem letu že obtožen in tudi 
obsojen na enotno kazen 15 let zapora. 

V lanskem letu so državni tožilci obravnavali dva ropa bank. V prvem primeru je šlo za 
rop banke v Mariboru, v drugem primeru pa za rop banke v Ljubljani, ki ga je 
obravnavala Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu RS. V 
Mariboru sta rop banke izvršila dva storilca, ki sta uslužbenki zagrozila s pištolo. Zoper 
oba storilca je državni tožilec vložil zahtevo za preiskavo, o kateri pa sodišče še ni 
odločilo. Uspela sta si prilastiti preko en milijon tolarjev gotovine. V drugem primeru je 
šlo za organiziran rop, ki so ga izvedli štirje storilci z dvema avtomatskima puškama in 
pištolo ter si skupno prilastili za preko 21 milijonov tolarjev gotovine v različnih valutah. 
Dva storilca, ki sta bila prijeta v Sloveniji sta za to kaznivo dejanje tudi že obtožena, 
druga dva pa sta v priporu v Italiji. 

V Celju so prejeli kazenski ovadbi za dva primera poskusa ropa pošte. V prvem primeru 
je storilec poskusil oropati pošto tako, daje uslužbenki zagrozil z nožem, vendar gaje le- 
ta prepodila. Dva neznana motorista pa sta poskušala oropati vozeče poštno tovorno 
vozilo tako, da sta vozila vštric s tovornim avtomobilom in vozniku grozila s pištolo, 
vendar pa ga nista uspela ustaviti, v vozilu pa tudi ni bilo denarja. Na območju Kopra pa 
sta dva storilca oropala poštaija, ki je upokojencem tisti dan raznašal pokojnino. Z vanj 
naperjeno pištolo in s tem, da ga z razpršilcem pošpricala po očeh sta uspela doseči, da 
sta mu odvzela približno 2 milijona tolarjev gotovine in ga nato zaprla v prtljažnik 
avtomobila. Zoper njiju je bila že vložena pritožba in tudi izrečena sodba ter kazen 1 leta 
in 2 mesecev zapora. Zoper takšno sodbo je bila zaradi prenizke kazni že vložena 
pritožba. 

DELO DRŽAVNIH TOŽILCEV V POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKOM 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da so okrožna državna tožilstva v letu 1999 
obravnavala prijave zoper 4368 mladoletnih oseb, kar pomeni v primerjavi z letom 1998, 
ko so tožilstva obravnavala 5157 prijavljenih mladoletnikov, zmanjšanje za 789 
mladoletnikov ali za skoraj 15,2%. Obseg dela pri obravnavanju mladoletniškega 
prestopništva se pri državnih tožilstvih ni povečal, vendar so morali tožilski kadri vložiti 
znatno več naporov in dela v reševanju mladoletniških zadev v letu 1999, kakor v 
prejšnjih letih, ker je postalo reševanje mladoletniških zadev, zaradi tega, ker 
mladoletniki izvršujejo težja kazniva dejanja in večkrat v skupinah ter v steku, vse 
težavnejše. Ali bo pri državnih tožilstvih zaradi tega in če se obstoječa materialna in 
procesna kazenska zakonodaja ne bosta spremenili potrebno angažirati večje število 
strokovnih delavcev, je zaenkrat Še vprašanje. Ni znano ali bo število vloženih prijav 
ostalo enako ali se bo zmanjševalo ali se bo povečevalo v prihodnjih letih. Na podlagi 
podatkov za eno leto bi bili vsaki sklepi o padanju ali naraščanju Števila prijav zoper 
mladoletnike, preuranjeni. 

V državnih tožilstvih spremljamo statistične podatke o številu prijavljenih mladoletnikov 
iz leta v leto ter jih stalno primerjamo med seboj. Opažamo neprestano nihanje števila 
prijav. Število prijav se po letu, v katerem je največ prijavljenih mladoletnikov, že 
naslenje leto zmanjša. Razlike med posameznimi leti so tudi do nekaj sto prijavljenih 
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mladoletnikov. Tako je bilo npr. v letu 1983 prijavljenih 3376 mladoletnikov, v letu 1984 
pa le 2809. Zelo velik porast prijavljenih mladoletnikov kažejo statistični podatki za leto 
1995 in 1996. V letu 1995 so imela tožilstva v začetku leta v delu 5664 prijavljenih 
mladoletnikov, v letu 1996 pa 6014, v letu 1997 pa 5693. Tako velikega števila 
obravnavanih mladoletnikov, kakor v letu 1996, tožilstva še nikoli niso obravnavala, 
oziroma jih niso imela v delu v zadnjih 25-ih letih. To število pomeni dvakratni letni 
pripad mladoletniških zadev, ki so jih prejela tožilstva v letu 1978, koje bilo prijavljenih 
najmanjše število mladoletnikov v zadnjih 25-ih letih in sicer le 1995. 

Število prijavljenih mladoletnikov pa še ne pomeni, da so vsi prijavljeni zares storili 
kazniva dejanja in da je bila prijavljenemu številu mladoletnikov tudi izrečena kazenska 
sankcija. 

Že po proučitvi ovadbe so državna tožilstva v letu 1999 zavrgla ovadbo glede 1482 
prijavljenih mladoletnikov, ker njihovo ravnanje ni imelo znakov kaznivega dejanja ali 
pa je šlo za dejanje, ki je bilo neznatno ali pa so zavrnitev ovadbe narekovali razlogi 
smotrnosti. 

Pripravljalni postopek je bil v letu 1999 predlagan za 2646 mladoletnikov in po 
izvedenem pripravljalnem postopku so tožilstva sodnikom za mladoletnike predlagala 
ustavitev postopka za 1438 mladoletnikov. Med vsemi obravnavanimi mladoletniki so 
bile ovadbe zavržene ali je bila predlagana ustavitev pripravljalnega postopka, kar za 
2920 mladoletnikov. 

Tožilstva so le za 1140 mladoletnikov v letu 1999 pri senatih za mladoletnike predlagala 
izrek kazenske sankcije, med temi predlogi je bilo glede 19 mladoletnikov predlagano 
kaznovanje z mladoletniškim zaporom ali denarno kaznijo. 

Sodišča so v letu 1999 v Republiki Sloveniji izrekla sankcije 722 mladoletnikom. 

Ne glede na to, da je število sankcij, ki so bile izrečene mladoletnikom pravzaprav 
majhno, smo lahko zaskrbljeni nad pojavom kriminalitete med mladoletniki. 

Kakor že dolgo vrsto let izvršujejo mladoletniki predvsem kazniva dejanja zoper 
premoženje. Po predlogih na izrek kazenskih sankcij, vloženih v letu 1999, so 
mladoletniki storili 3996 kaznivih dejanj in med njimi 3429 premoženjskih deliktov. 
Očitno je, da spoštovanje tuje lastnine med mladimi ne pomeni vrednote. V kolikšni meri 
so pri osvajanju moralnih in kazensko sankcioniranih norm zatajili vzgojitelji, zlasti 
starši, se odraža v vsakem konkretnem kazenskem primeru. Seganje po tuji lastnini se v 
vse večjem številu pojavlja tudi med brezposelnimi mladoletnikimi, ki sicer vedo, da je 
tatvina kaznivo dejanje, pa jo kljub temu storijo zato, da zadovoljijo kakšni svoji potrebi, 
zlasti po denarju ali predmetu, ki ga ne morejo kupiti, ker so brez dela in zaslužka. 

Kaznivih dejanj zoper življenje in telo so mladoletniki, po predlogih za izrek sankcij, ki 
so jih vložila tožilstva v letu 1999, storili 208. Za primerjavo naj navedemo, da so v letu 
1992 mladoletniki storili le 37 telesnih poškodb. 

Zaradi kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa so bili predlogi za izrek vzgojnega 
ukrepa pri sodiščih vloženi glede 50 mladoletnikov, od tega zoper enega, ki je povzročil 
prometno nesrečo, ki je imela za posledico smrt oškodovanca. 
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Reakcija družbe na mladoletniško kriminaliteto s kazenskimi sankcijami je le eden izmed 
faktoijev, ki naj zajezijo družbeno nesprejemljivo vedenje mladoletnikov. Pomembnejši 
kakor kazenske sankcije so vsekakor drugi ukrepi, ki bi jih morali vzgojitelji, zlasti starti, 
in drugi dejavniki vložiti v preprečevanje kaznivih ravnanj mladoletnikov. Vsekakor je 
najpomembnejša primarna socializacija otrok, ki jo dobi otrok v družini in šoli. Kljub 
vsem prizadevanjem staršev, pedagogov, socialnih in drugih strokovnih delavcev, pa na 
žalost ni mogoče upati, da bodo vsi mladoletniki socializirani. Vedno znova se bodo 
pojavljali posamezniki, ki bodo iz enega ali drugega razloga kršili družbene norme. 

Glede na to, da je namen kazenskih sankcij za mladoletnike, da se mladoletnim storilcem 
kaznivih dejanj z varstvom in pomočjo, z nadzorstvom nad njimi, njihovim strokovnim 
usposabljanjem in razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotavlja njihova vzgoja, 
prevzgoja in pravilen razvoj in ker je kazenska sankcija izbrana za posameznega 
mladoletnika po tehtnem premisleku sodišča, smo v Državnem tožilstvu prepričam, da 
izrečene sankcije dosegajo svoj namen. 

V letu 1999 je bila 19 mladoletnikom izrečena kazen mladoletniškega zapora kot 
najhujša kazenska sankcija za mladoletnike. Drugim mladoletnikom in sicer 669 so bili 
izrečeni vzgojni ukrepi. Največjemu številu mladoletnikov 228 so senati za mladoletnike 
izrekli ukrep ukora. Strožje nadzorstvo organa socialnega varstva je bilo izrečeno 226 
mladoletnikom in 176 mladoletnikom strožje nadzorstvo po starših. Samo 28 
mladoletnikov je bilo oddano v vzgojni zavod in nadaljnih 11 v prevzgojni dom. 

Ne glede na število v letu 1997 prijavljenih mladoletnikov zaenkrat ne kaže spreminjati 
prakse sodišč pri izrekanju sankcij mladoletnikom. Kaznovanje naj bo tudi v prihodnje 
ultima ratio.Morda bi se bilo vzgledovati po Švedski, ki je kazen mladoletniškega zapora 
v letu 1999 odpravila. 

Ponovno bi bilo predlagati oblikovanje posebnega organa, ki bi s stališča kriminologije, 
pravosodja, psihologije, socialnega dela, pedagogike in zdravstva, predlagal državnemu 
zboru, stališča in napotke za prevencijo mladoletniškega prestopništva. Državno tožilstvo 
je organ, ki ima temeljno nalogo pregon storilcev kaznivih dejanj, vključno z 
mladoletnimi storilci. Za odpravo preddeliktnih stanj so poklicani drugi organi. Državna 
tožilstva v Republiki Sloveniji so na področju pregona mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj svoje delo opravljala vestno, odgovorno in v skladu z zakonom. Za reševanje 
mladoletniških zadev ima tožilstvo usposobljene kadre z dolgoletnimi izkušnjami in 
posebnimi nagnjenji do obravnavanja problematike vzgoje in mladine. 

V reševanje mladoletniških zadev so ti kadri v letu 1999 vložili maksimum svojega dela, 
ki je, glede na število prijav, ki jih je bilo potrebno rešiti še vedno izredno veliko. 
Razumljivo je, da ob istem številu kadrov državna tožilstva ne morejo opravljati še 
poglobljenega analitičnega in znanstveno-raziskovalnega dela, za katerega imamo v 
Sloveniji na razpolago ustrezne inštitute V svojem poročilu smo lahko prikazali le delo, 
zlasti pa obseg dela državnega tožilstva. Prepričani smo, da smo tudi na področju 
pregona mladoletnih storilcev kaznivih dejanj svoje delo v letu 1999 uspešno opravljali. 

V zvezi s kaznivimi dejanji mladoletnikov, pa tudi polnoletnih, bi Državnemu zboru bilo 
predložiti uzakonitev plačevanja odškodnine žrtvam kaznivega dejanja iz posebnega 
sklada, kakršnega imajo številne razvite države v svetu. Takšen zakon bi moralo izdelati 
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Ministrstvo za pravosodje, ob sodelovanju strokovnjakov Inštituta za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je viktimologiji posvečala veliko pozornosti. 

ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO RAVNANJE 

Okrožna državna tožilstva so v letu 1999 sprejela ovadbe zoper 135 oseb zaradi suma, da 
so storile kaznivo dejanje zanemaijanje mladoletne osebe in surovega ravnanja iz 201. 
Člena KZ. Upoštevaje nerešene ovadbe zoper 119 oseb iz prejšnjih let so tožilstva 
obravnavala 254 oseb prijavljenih za tovrstna kazniva dejanja. Povečanje za 34 oseb v 
primerjavi z letom 1998, ko so tožilstva obravnavala 220 oseb, znaša 15%. Obseg dela 
državnih tožilcev s prijavami kaznivih dejanj po 201. členu KZ in storilcev teh dejanj je 
že vrsto let skoraj nespremenjen. 

Državni tožilci so ovadbe zoper 31 oseb zavrgli, ker naznanjeno dejanje ni imelo znakov 
kaznivih dejanj ali dejanje osumljencu ni bilo dokazano. Dopolnilna obvestila so bila 
zahtevana glede 33 oseb, ko ovadbam niso bila priložena poročila skrbstvenih organov, 
šole ali zdravstvenih zavodov, bila pa so potrebna kot dokaz, da je bilo stoijeno kaznivo 
dejanje. 

Za 87 oseb so bila predlagana posamezna preiskovalna dejanja kot so zaslišanje 
osumljenca, prič ali izvedenca. Podobno so bila taka preiskovalna dejanja predlagana v 
letu 1998 za 61 oseb. Neposredni obtožni predlogi so bili vloženi pri sodišču za 66 oseb, 
kar je le za 3 osebe več kot v letu 1998. Tožilci so vložili 12 obtožnic po opravljeni 
preiskavi. Število nerešenih ovadb pri tožilstvih se je zmanjšalo od 52 oseb konec leta 
1998 na 23 oseb konec leta 1999. Število nerešenih ovadb pri drugih organih, kamor so 
bile poslane zaradi dopolnitve, pa se je povečalo od 67 oseb konec leta 1998 na 106 
konec leta 1999. Ne glede na to, da gre za malo število nerešenih ovadb, bodo dr avni to 
ilci vložili vso potrebno pozornost temu, da bi bile tovrstne ovadbe promptno reševane. 

V letu 1999 so državni tožilci z zavrnitvijo ovadb in vložitvijo obtožbe odločili glede 109 
prijavljenih oseb, kar je v primeijavi z letom 1998, ko je bilo odločeno o 88 osebah, 
nekoliko več. Malo število ovadb, ki so v dopolnjevanju ali so še na tožilstvih, bo lahko 
rešenih v najkrajšem času, ker je tovrstna kazniva dejanja potrebno prednostno 
obravnavati. 

Sodišča so odloČila v letu 1999 s sodbo o 50 obtoženih osebah. Med njimi je bila za 5 
oseb izrečena zavrnilna sodba, ena oseba je bila oproščena obtožbe in 44 oseb je bilo 
obsojenih. Sodišča o 96 obtoženih osebah v letu 1999 še niso odločila. Po stališčih 
državnih tožilcev so bile izrečene kazenske sankcije za tovrstna kazniva dejanja prenizke 
in so vložili 7 pritožb le zaradi odločbe o kazni. V treh drugih zadevah so bile vložene 
pritožbe iz drugih razlogov tako, daje bilo vloženih skupaj 10 pritožb. 

Značilnost tovrstnih kaznivih dejanj je nasilje v nekaterih družinah, ki mu botrujeta 
alkohol in nesposobnost staršev, da bi mogli svoje otroke vzgajati brez telesnih kazni. 
Otrokom ne nudijo potrebne skrbi ter nege. Storilci največkrat v otroštvu tudi sami niso 
bili deležni ustrezne vzgoje in skrbi ter se ravnajo po vzorcu, ki so ga sami izkusili. 
Največkrat so izvršitvena dejanja grdo ravnanje z otrokom kot so pretepanje, lasanje, 
butanje z otrokovo glave ob steno, zmeijanje, poniževanje, psihično in fizično nasilje. 
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Glede na sorazmerno malo število prijavljenih oseb za kazniva dejanja iz 201. člena KZ 
bi lahko sklepali, da maltretiranje otrok v naših krajih ni zelo razširjeno. Toda, ker so ta 
kazniva dejanja še posebej zavržna, saj so žrtve teh dejanj nemočni otroci, zahtevajo še 
večjo pozornost delavcev državnih tožilstev. Na žalost samo intervencija tožilstva s 
kazenskim pregonom ne zadošča in bi bili potrebni in nujni preventivni ukrepi širše 
družbe, da bi bila ta kazniva dejanja odpravljena, zlasti bi bilo potrebno posredovanje 
socialnih služb. 

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET IN OMOGOČANJE UŽIVANJA 
MAMIL 

V letu 1999 je bilo državnim tožilstvom prijavljenih 847 oseb zaradi suma, da so storile 

kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu KZ in 
omogočanje uživanja mamil po 197. členu KZ. Iz prejšnjih let so ostale pri tožilstvih še 
nerešene ovadbe glede 228 oseb, ter so tožilci v letu 1999 obravnavali 1075 oseb. Število 
obravnavanih oseb se iz leta v leto povečuje in se je tudi v letu 1999 povečalo od 1016 v 
letu 1998 na 1075 v letu 1999. 

V Sloveniji se povečuje tudi število odvisnikov od drog, kar pove podatek, da samo 
dežurna lekarna Miklošič v Ljubljani izda odvisnikom konec tedna po 50 brizg za 
vbrizgavanje mamil. Po nekaterih ocenah živi pri nas najmanj 5000 odvisnikov od 
mamil, ki jih oskrbujejo trgovci z mamili, med katerimi so tudi takšni, ki trgujejo z 
velikimi količinami drog. Predmet takšne trgovine, ki ima znake kaznivih dejanj, so vse 
danes znane prepovedane droge, od marihuane preko LSD, extazi, amfetamina, heroina 
do kokaina. Na nevarnost in težo tovrstnih kaznivih dejanj kaže vse večje število 
odvisnikov in problemov z njihovim zdravljenjem ter povečevanje števila umrlih mladih 
ljudi zaradi jemanja pevelikih doz mamila in njegove nečistosti. Pričakovati je, da se 
bodo družbeni, zlasti socialni in zdravstveni problemi v zvezi z drogami v prihodnosti še 
povečali, če prizadevanja nekaterih služb, n.pr. Urada za droge, ne bodo deležna 
vsesplošne podpore vseh vej oblasti. Za državne tožilce, ki opravljajo kazenski pregon in 
odločajo o tem ali so za tak pregon sploh izpolnjeni pogoji, predstavlja šitjenje zlorabe 
drog, ne le povečan obseg dela, temveč potrebo po njihovem tesnejšem sodelovanju z 
organi odkrivanja, socialnega varstva in zdravstva zaradi možnosti za delo pri prevenciji 
tovrstne kriminalitete. 

Povečan obseg dela državnih tožilcev v zvezi z ovadbami s tega področja v letu 1999 je 
razviden iz statističnih podatkov o zavrženju ovadb, zahtevah za preiskave vloženih 
obtožbah in drugih dejanjih v postopku. Primerjava podatkov za leto 1999 z letom 1998 
pokaže, da so državni tožilci v letu 1999 zavrgli ovadbe zoper 77 oseb, v letu 1998 zoper 
54 oseb. Obtožbe so bile vložene v letu 1999 zoper 435 oseb, v letu 1998 le zoper 264 
oseb. Obtožbe po preiskavi so bile v letu 1999 vložene zoper 417 oseb v letu 1998 le 
zoper 241 oseb. Preiskave so bile v letu 1999 zahtevane zoper 794 oseb v letu 1998 zoper 
634, kar pomeni povečanje v letu 1999 kar za 160 oseb. Sodišča so v letu 1999 izrekla 
sodbo o 277 obtoženih osebah, kar je za 62 oseb več kakor v letu 1998, ker je bila sodba 
izrečena 215 osebam. V letu 1999 je bilo 217 oseb obsojenih, 27 oproščenih in zoper 33 
oseb je bila obtožba zavrnjena. Zoper sodbe so tožilci vložili 65 pritožb, od tega zaradi 

prenizke sankcije v 30 zadevah. 
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Posebnost postopkov za kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili je 
dolgotrajnost postopkov, zlasti v preiskavi. V preiskavi je bilo konec leta 1999 še 891 
oseb t.j. toliko, kolikor je znašal celoletni pripad novo prijavljenih oseb v letu 1999, ki je 
znašal 847 oseb. 

Posamezna tožilstva, predvsem v Primoiju, poročajo, daje vse več primerov, ko se iste 
osebe pojavljajo v več ovadbah zaradi preprodaje mamil in pri kaznivih dejanjih zoper 
premoženje. Pretežno gre za manjše ulične preprodajalce, ki predstavljajo zadnji člen 
organizirane kriminalne združbe. Gre za odvisnike, ki zaradi zadovoljitve lastnih potreb 
po mamilih le-ta prodajo, pri tem kupljenemu mamilu za nadaljnjo prodajo primešajo 
laktozo in s tem povečajo količino. Ti drobni preprodajalci so domačini, ki se navezujejo 
na organizirane kriminalne združbe. Na koprskem področju se je pojavila, ob Albancih, 
še združba Črnogorcev. 

Odkrivanje storilcev kaznivih dejanj v zvezi z mamili, je zelo težko, ker kljub uporabi 
posebnih metod in sredstev, ki so dopustna po ZKP, ni mogoče prodreti v višje 
kriminalne sfere in prhi do vodij kriminalnih združb. Zagovorniki praviloma tudi 
zatrjujejo kršitve zakonov in kršenje človekovih pravic pri pridobivanju dokazov z 
uporabo posebnih operativnih metod in sredstev. Zaradi tega se kazenski postopki 
zavlačujejo in glavne obravnave prelagajo. Na glavnih obravnavah se sodeči senati 
ukvaijajo z vprašanji ekskluzije dokazov, kar je predvsem v pristojnosti preiskovalnega 
sodnika in predmet preiskave in bi morala glavna obravnava potekati brez tovrstnih 
zapletov. Tudi v tem je iskati razloge za to, da v letu 1999 ni bil končan kazenski 
postopek začet v letu 1997 v Kranju zoper avtoprevoznike, ki so prevažali v kamionih iz 
vzhodne v zahodno Evropo velike količine heroina. Tudi dejstvo, da se v tem postopku in 
nekaterih drugih v zvezi z mamili, nahajajo obdolženci v priporu, kar bi moralo 
narekovati posebno hitro obravnavanje, ne vpliva na to, da se glavne obravnave ne bi 
prelagale. Nekaj težav v tovrstnih postopkih povzroča tudi okoliščina, da Center za 
kriminalistično-tehnične preiskave ni samostojen, ampak v sklopu Ministrstva za 
notranje zadeve in zagovorniki oporekajo objektivnosti njegovih izvidov in mnenj. 

PREGON VOJAŠKIH KAZNIVIH DEJANJ 

Kot vojaška kazniva dejanja štejemo kazniva dejanja zoper vojaško dolžnost iz 27. 
poglavja KZ, katera lahko storijo le vojaške osebe, v nekaterih primerih celo samo 
vojaške starešine. Vojaške osebe je moč preganjati tudi za druga kazniva dejanja, katera 
lahko izvrši kdorkoli, kot so na primer tatvine, goljufije, prometni delikti in drugo. Ta 
splošna kazniva dejanja niso značilna za vojaške osebe, zato jih to poročilo posebej ne 
obravnava. 

* 

Med vojaška kazniva dejanja štejemo poleg posebnih kaznivih dejanj, ki jih lahko 
izvršijo le vojaške osebe, tudi tista kazniva dejanja, ki so stoijena proti vojaškim 
obveznostim, proti vojaškim osebam ali proti nekaterim drugim obrambnim vrednotam. 
Ta kazniva dejanja so uvrščena v poglavje kaznivih dejanj zoper obrambno moč države 
(34. poglavje KZ). 

Do osamosvojitve so bila za sojenje vojaških kaznivih dejanj pristojna vojaška sodišča, 
kazenski pregon pa so opravljali vojaški tožilci. Ker teh posebnih sodišč in tožilcev ni 
bilo več, opravljajo pregon in sojenje redna tožilstva in redna sodišča. Poleg kazenskega 
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pregona in sojenja domačim vojaškim osebam imajo državna tožilstva in sodišča v 
Republiki Sloveniji kazensko jurisdikcijo, v zvezi z nekaterimi kaznivimi dejanji, ki jih 
pripadniki vojaških sil Severno atlantskega pakta in partnerstva za mir izvršijo na 
ozemlju Republike Slovenije, ko se v skladu s sporazumom med državami 
pogodbenicami NATA in drugimi državami, ki sodelujejo v partnerstvu za mir, glede 
statusa njihovih sil, sile pogodbenic po dogovoru nahajajo na ozemlju Republike 
Slovenije. 

Za kazenski pregon vojaških kaznivih dejanj je potrebno poznavanje domačih in tujih 
vojaških predpisov ter konvencij in prakse na tem področju, kot so na primer pravila 
službe v slovenski vojski, kot tudi konvencija partnerstva za mir in NATO pakta, ki 
opredeljujejo okvire za pregon vojaških oseb partnerskih držav, kadar storijo, na primer 
med skupnimi vojaškimi vajami, kakšno kaznivo dejanje. Za uspešen pregon je 
posebnega pomena tudi sodelovanje državnega tožilca z varnostno službo Ministrstva za 
obrambo in z vojaško policijo pri odkrivanju vojaških kaznivih dejanj. Spričo tega bi bilo 
koristno pregon za vsa vojaška kazniva dejanja, stoijena na ozemlju Republike Slovenije, 
skoncentrirati na enem mestu. Glede pripadnikov sil NATA in partnerstva za mir je bila 
za njihov pregon pristojna Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem 
tožilstvu Republike Slovenije. Po spremembi Zakona o državnem tožilstvu teh zadev 
Skupina ne more več preganjati, ker ne gre za organiziran kriminal. Državno tožilstvo 
Republike Slovenije je neuspešno poskušalo z zakonodajno pobudo doseči, da bi lahko 
generalna državna tožilka prenesla krajevno pristojnost na posamezne državne tožilce, ki 
bi se ukvaijali s pregonom vojaških kaznivih dejanj. Nerešeno vprašanje torej še čaka na 
ustrezno rešitev. Do takrat pa se bodo vsa državna tožilstva v Republiki Sloveniji 
ukvaijala s pregonom vojaških oseb. 

V letu 1999 so okrožna državna tožilstva obravnavala 31 ovadb zoper vojaške osebe 
zaradi kaznivih dejanj zoper vojaško dolžnost. Največ ovadb je bilo podanih zaradi 
samovoljne odstranitve ali bega iz obrambnih sil (zoper 18 oseb). Sledijo ovadbe z 2 ali 3 
osumljenci za grdo ravnanje s podrejenimi, kršitev predpisov o straženju, opustitev 
ukrepov za varnost ljudi in premoženja v vojaški enoti, opustitev zavarovanja pri 
vojaških vajah in izdaja vojaške tajnosti. Zoper 7 storilcev so bile ovadbe zavržene, zoper 
13 pa so bili vloženi obtožni akti. Ovadbe zoper ostale storilce so ostale nerešene, bodisi 
zato, ker se še zbirajo podatki, ali pa je zadeva v preiskavi. 

Okrožna državna tožilstva so se v letu 1999 ukvaijala tudi z ovadbami zoper 8 storilcev 
zaradi kaznivih dejanj zoper obrambno moč države (34. poglavje KZ). Štirje storilci so 
bili ovadeni zaradi skrivanja pred obrambnimi obveznostmi, ostali pa za napad na 
vojaško osebo, ki opravlja službo in službo v sovražnikovi vojski. Zoper eno osebo je 
bila ovadba zavržena, zoper S oseb so bile vložene obtožbe, zoper 2 osebi pa Še teče 
preiskava. Na okrožnih sodiščih je po obtožbah iz prejšnjih let nerešenih še nekaj zadev v 
zvezi s kaznivim dejanjem službe v sovražnikovi vojski. Gre za vojaške starešine, ki so v 
osamosvojitveni vojni služili v JLA 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN MEDNARODNO PRAVO 

Vsi postopki za kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo so bili pred 
koncem leta 1998 z odredbo generalnega državnega tožilca prenešeni v pristojnost 
skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu RS. V letu 1999 pa 
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je prišlo do spremembe Zakona o državnem tožilstvu, ki je na novo določil stvarno 
pristojnost skupine državnih tožilcev za posebne zadeve, ki je od spremembe naprej 
pristojna le za obravnavanje kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala. Zato je 
bila večina primerov kaznivih dejanj iz 35. poglavja KZ ponovno prenesena v pristojnost 
državnih tožilcev na okrožnih državnih tožilstvih. Med temi primeri so tako primeri 
sumov kaznivih dejanj, ki segajo v obdobje druge svetovne vojne, kot tudi primeri iz 
vojne za osamosvojitev Slovenije v letu 1991. 

Okrožno državno tožilstvo je v lanskem letu vložilo obtožbo zoper eno osebo zaradi 
kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper vojne ujetnike po 376. členu KZ, v kateri 
obdolžencu očita, daje kot podnarednik domobranske čete v letu 1944 za grmom ustrelil 
partizana, ki ga je pred tem presenetil na poti in ga razorožil. Sodišče je nato ta postopek 
združilo s postopkom zoper istega obdolženca, ki je tekel na podlagi subsidiamega 
pregona oškodovancev in v katerem je okrožni državni tožilec tudi prevzel pregon. V tem 
drugem primeru obtožba obdolžencu očita storitev kaznivega dejanja vojnega 
hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po 142. členu KZ SFRJ. Obravnave v tem 
primeru še ni bilo, s tožilske strani pa je zadevo v obravnavo prevzelo Višje državno 
tožilstvo v Ljubljani. 

V zvezi z zahtevo za obnovo kazenskega postopka zoper nadškofa Gregorija Rožmana 
zaradi kaznivega dejanja po 3. členu Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo 
pa je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo pritožbi državnega tožilca in ponovno razveljavilo 
sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo zahtevo za obnovo postopka 
ter zadevo vrnilo v novo odločanje pred popolnoma spremenjen senat. 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je v preteklem letu obravnavalo primer odkritja 
množičnega grobišča v protitankovskem jarku na trasi bodoče avtoceste na odseku med 
Slivnico in Pesnico pri Dobravi. Državni tožilec je pri izkopu okostij žrtev ves čas 
aktivno sodeloval in preiskovalnemu sodniku predlagal tudi opravo nujnih preiskovalnih 
dejanj. Izkopanih je bilo 1179 okostij. Policiji pa storilcev ni uspelo ugotoviti in je podala 
ovadbo zoper neznanega storilca zaradi kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper 
vojne ujetnike po 376. členu KZ. Na podlagi mnenja zgodovinarjev, opravljenih 
preiskovalnih dejanj ter ob izkopu okostij najdenih predmetov se je namreč ugotovilo, da 
so bili pobiti vojni ujetniki hrvaške narodnosti 

Državni tožilec skupine državnih tožilcev za posebne zadeve je pred sodiščem v letu 
1999 zastopal v letu 1998 vloženo obtožbo zoper pilota J A, ki je med osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo z letalom napadel barikado iz vlakovne kompozicije in tovornih vozil 
ter pri tem ubil 4 civiliste in ki je pilotu očitala storitev kaznivega dejanja uporabe 
nedovoljenih bojnih sredstev po 2. in 1. odstavku 148. člena KZ SFRJ. Izrečena je bila 
oprostilna sodba zaradi pomanjkanja dokazov, državni tožilec pa se je zoper njo pritožil, 
ker je menil, da dokazi zadoščajo za izrek obsodilne sodbe. O pritožbi še ni bilo 
odločeno. 

V letu 1999 je državni tožilec skupine državnih tožilcev za posebne zadeve vložil 
obtožbo zoper tri osebe zaradi kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmeije po 1. 
odstavku 387. člena KZ, ker naj bi šlo za prodajo dveh romunskih državljank z 
namenom, da bi ju kasneje prisilili v prostitucijo. Sodba v tem primeru še ni bila 
izrečena. 
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V zvezi z osamosvojitveno vojno za Slovenijo so na Okrožnem državnem tožilstvu v 
Novi Gorici v lanskem letu vložili obtožbo zoper 4 osebe zaradi kaznivega dejanja 
uporabe nedovoljenih bojnih sredstev po t. odstavku 148. člena KZ SFRJ, vendar glavna 
obravnava do konca leta še ni bila razpisana, saj so vsi obdolženci zapustili Slovenijo. 
Obdolženci so kot oficirji JA vdirali v stanovanja in uničevali pohištvo in opremo ter na 
cesti ustavljali avtomobile, grozili voznikom in z njimi fizično obračunavali. 

DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM ODDELKU 

a) Pregled pravnih podlag 

Delo na obravnavanem oddelku Državnega tožilstva RS uokviijata določbi tretjega 
odstavka 2. člena in 9. člena zakona o državnem tožilstvu. Po citiranih določbah je 
državni tožilec oziroma državno tožilstvo upravičen(o) v civilnih in drugih sodnih 
postopkih ter v upravnih postopkih vlagati procesne akte in tudi druga pravna sredstva, 
če tako določa zakon. 

Tako pristojnost izrecno opredeljujejo tudi na novo sprejeti procesni zakoni. Zakon o 
pravdnem postopku (ZPP, Ur. list RS št. 26/99 z dne 15.4.1999) v določbi prvega 
odstavka 385. člena pooblašča Državno tožilstvo RS za vložitev izrednega pravnega 
sredstva zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe, v nadaljnih 
določbah do 391. člena pa ureja postopek. Posebej so v določbi 375. člena urejena 
pooblastila Državnega tožilstva RS v revizijskem postopku. Na podlagi določb, ki 
napotujejo na uporabo zakona o pravdnem postopku je mogoče vlagati isto izredno 
pravno sredstvo tudi v drugih civilnih sodnih postopkih (v izvršilnem postopku - 15. 
člen zakona o izvršbi in zavarovanju, ZIZ, Ur. list RS št. 51/98, v postopkih prisilne 
poravnave, stečaja in likvidacije - 15. čl. ZPPSL, Ur. list RS št. 67/93), v 
zemljiškoknjižnih postopkih, v postopkih dedovanja). Izrecno pooblastilo za vložitev 
izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti ureja tudi zakon o upravnem 
sporu (ZUS, Ur. list RS'št. 50/97) v določbi 80. člena in sicer zoper odločbe Vrhovnega 
sodišča RS, s katerimi to sodišče odloči o pritožbi zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji 
izda upravno sodišče. V več določbah so pooblastila državnega tožilca urejena tudi v s 
1.4.2000 uveljavljenim novim zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list 
RS št. 80/99, primeijaj določbe 45. čl. in tretjega odstavka 229. čl. glede položaja 
državnega tožilca kot stranke in 16. poglavja, ki urejajo postopek izrednih pravnih 
sredstev - peti odstavek 261. čl. v zvezi s 260. čl., 275. čl., 279. čl). Zakon o državnem 
tožilstvu v 11. členu ureja tudi posebno pristojnost državnega tožilca, da zahteva 
odložitev ali prekinitev izvršitve sodne ali upravne odločbe, kadar bi z njeno izvršitvijo 
utegnile nastati nepopravljive škodljive posledice, če ima podlago, da zoper tako 
izvršljivo odločbo uporabi pravno sredstvo. 

Posamezna izrecna, a v praksi redkeje in celo le izjemoma uporabljena, pooblastila 
državnega tožilca urejajo tudi nekateri drugi zakoni, na primer zakon o nepravdnem 
postopku (ZNP, Ur. list SRS št. 30/86, postopek za odvzem poslovne sposobnosti po 
prvem odstavku 45. člena, postopek za razglasitev za mrtve po drugem odstavku 83. 
člena in prvem odstavku 90. člena, postopek za dokazovanje smrti po drugem odstavku 
94. Člena), zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Ur. list SRS št. 
1/89, tožba za razveljavitev zakonske zveze po drugem odstavku 36. člena), zakon o 
obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur. list SFRJ št. 29/78 in 39/85 v zvezi s prvim 
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odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti RS - tožba zaradi ničnosti po drugem odstavku 109. 
člena). 

Predpostavka in vodilo za nastopanje državnega tožilca v navedenih postopkih je "javni 
interes" oziroma "javna korist". Zakonski predpisi pojmov izrecno ne opredeljujejo. Iz 
posameznih odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je odločalo na podlagi 
vloženih zahtev za varstvo zakonitosti izhaja, da je namen intervencije državnega 
tožilstva v varovanju pravnega reda in vsklajevanju sodne prakse, varovanje neposrednih 
interesov strank pa podrejene narave. To v končni posledici pomeni, da državni tožilec 
lahko tudi na podlagi pobude stranke vloži zahtevo za varstvo zakonitosti tudi v njeno 
škodo. Tudi sicer je pooblastila državnega tožilca za posege v civilnopravne postopke, 
kijih opredeljuje prvenstveno avtonomija strank, potrebno razlagati restriktivno. Posebej 
to velja za tista pooblastila, ki opredeljujejo aktivno legitimacijo državnega tožilca v 
postopkih. 

Javne koristi, ki je predpostavka za udeležbo državnega tožilca v upravnih postopkih, ne 
opredeljuje določno niti novi zakon o upravnem postopku. Iz vsebinske razlage drugih 
določb, na primer opredelitve izjemno nujnih ukrepov v upravni stvari, pa izhaja, da so 
zavarovane dobrine, ki opredeljujejo javno korist javni red, javna varnost, morala, 
neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi, interesi gospodarstva in drugo. Le v 
takih zamejitvah prepoznavamo tudi vlogo državnega tožilca v predpisu, ki šele začenja 
svoje pravno življenje, predstavlja pa enega ključnih elementov na področju 
zaokroževanja slovenske postopkovne zakonodaje in s tem zagotavljanja temeljev 
pravne varnosti državljanov in pravne države kot načela. 

b) Podatki o gibanju zadev 

Tudi v letu 1999 ugotavljamo porast števila prejetih in na oddelku obravnavanih zadev. 

Skupno smo obravnavali 1335 zadev (v letu 1998 1281 zadev - v nadaljevanju se 
podatki v oklepaju nanašajo na predhodno leto), od tega 1298 zadev na civilnopravnem 
področju -pravdne in druge civilne zadeve, delovnopravne in gospodarskopravne zadeve 
(1260) in 37 (21) zadev z upravnega področja. Državni tožilci so v okviru zgoraj 
razloženih pristojnosti obravnavali 235 (211) pobud strank za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti in 1111 (1054) revizijskih zadev, ki so jih predložila sodišča. Z 
vložitvijo zahteve za varstvo zakonitosti smo ukrepali v 48 zadevah (32), od tega v 40 
(31) civilnih zadevah in v 8 (1) zadevah z upravnega področja. 

K gornji ugotovitvi o vztrajnem naraščanju števila obravnavanih in rešenih zadev želimo 
opozoriti na dejstvo, da je novi zakon o pravdnem postopku uveljavil bistveno višji 
revizijski prag - vrednost spornega predmeta kot mejna vrednost za dopustnost revizije 
je zvišana nad 1,000.000 SIT, prej nad 80.000 SIT, hkrati pa tudi zožil nekatera 
pooblastila vrhovnega sodišča, da pri preizkusu revizije strank pazi na kršitve po uradni 
dolžnosti. Navedeno se bo nedvomno odrazilo v dodatnem povečanju števila pobud 
strank za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti, zahtevalo pa bo dodatno povečano 
skrbnost pri obravnavi revizijskih zadev. Ob tem se na državnm tožilstvu zavedamo tudi 
v strokovni javnosti zaznanega povečanega pomena uresničevanja pooblastil državnega 
tožilstva in državnih tožilcev kot vlagateljev zahtev za varstvo zakonitosti. 
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Vrhovno sodišče RS je v letu obravnavanja odločilo skupaj v 43 (37) zadevah, ki smo jih 
vložili v predhodnem letu. V 26 (19) zadevah je zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, 
v 17 (17) pa našo pravno razlago v vloženih izrednih pravnih sredstvih zavrnilo. 

c) Struktura in vsebinski poudarki vloženih zahtev za varstvo zakonitosti 

Pregled vloženih zahtev za varstvo zakonitosti pokaže, da je državno tožilstvo 
interveniralo v 10 gospodarsko-pravnih zadevah, v 5 zadevah s področja stvarnopravnih 
razmerij, v 6 zadevah s področja obligacijskih razmerij, 3 dednopravnih zadevah in 2 
delovnih sporih. 

Med gospodarsko-pravnimi zadevami omenjamo zadevo, ki se nanaša na vidike urejanja 
premoženjskih razmerij med državama Slovenijo in Hrvatsko. Kraš d.d. Zagreb, podjetje, 
registrirano v Zagrebu je oddalo v najem slovenskemu podjetju poslovne prostore, stroje, 
naprave in osnovno čredo v Kobaridu, ki so bili v času skupne države družbena lastnina v 
uporabi in razpolaganju TOZD tega podjetja, registriranega v Sloveniji in ki je prenehal 
obstajati potem, ko se je matično podjetje v Zagrebu preoblikovalo v enovito družbeno 
podjetje in nato v delniško družbo. V zahtevi uveljavljamo, da je sklenjena najemna 
pogodba nična in da najemodajalec neutemeljeno odpoveduje najemniku najemno 
razmerje zaradi neplačevanja najemnine (Ct 839/99). O zahtevi sodišče še ni odločilo. 
Uspeli pa smo z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki smo jo vložili zaradi razlage 30. člena 
zakona o bankah in hranilnicah zaradi vprašanja, ali pomeni opredelitev "lastnik banke" 
delničarja, s tem v zvezi pa, glede razvrščanja terjatev lastnikov banke in terjatev ostalih, 
dosegli opredelitev, da so terjatve lastnikov banke le terjatve , ki jih imajo lastniki delnic 
iz samih delnic, ne pa tudi druge terjatve, ki jih imajo lastniki delnic (Ct 102/99). 
Vrhovno sodišče je pritrdilo tudi našemu stališču, da gre v primeru vročanja pravnim 
osebam, kadar na sedežu, ki je vpisan v sodnem registru, ne poslujejo, niti nimajo tam 
nikogar, ki bi sprejemal pošiljke oziroma njim naslovljena sodna pisanja, za odklonitev 
sprejema brez zakonitega razloga (Ct 1190/99). 

Razlago pravnega standarda "večina osnovnih življenskih potreb" iz 148. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v postopku odločanja o dodatku za tujo nego 
in pomoč uveljavljamo v postopku, kjer je revizija izključena (Ct 1080/99). V zadevi Ct 
1124/99 pa v sporu delavcev socialno-varstvenih zavodov, ki od Republike Slovenije 
vtožujejo razliko neizplačanih plač, pričakujemo stališče Vrhovnega sodišča RS, ali je v 
takšnem sporu pasivno legitimirana Republika Slovenija kot ustanoviteljica zavodov ali 
zavod pri katerem so tožniki zaposleni. 

Z vidika javnih financ je pomembna uveljavitev prakse, da se denarne kazni, izrečene za 
gospodarski prestopek, izterjujejo po uradni dolžnosti (Ct 724/99). 

Med obligacijskopravno problematiko omenjamo opredelitev, da najemnina ne spada 
med občasne denarne terjatve iz prvega odstavka 279. člena ZOR in tečejo obresti od 
zapadle najemnine od posameznega obroka dalje in ne šele od vložitve tožbe (Ct 50/99). 
Za terjatve skupnosti etažnih lastnikov nasproti posameznemu etažnemu lastniku za 
različne plačane skupne stroške pa velja splošni zastaralni rok in ne enoletni zastaralni 
rok, ki sicer velja za zahtevke dobaviteljev energije, vode in plina do posameznih 
odjemalcev (Ct 1242/99). V zadevi, kjer je podjetje za distribucijo električne energije 
odklopilo zaradi neplačanih računov elektriko v skupnih prostorih večstanovanjske hiše, 
v sporu etažnih lastnikov zaradi motenja posesti, zastopamo stališče, da je poseg javnega 

24-junij 2000 57 poročevalec, št. 44 



podjetja protipraven, ker to podjetje ni sklenilo pogodbe za dobavo in odjem električne 
energije z etažnimi lastniki. Zagovarjamo torej disciplino pri plačilu računov, vendar 

šele, ko so sklenjena ustrezna obligacijska razmerja med dolžniki in uporabniki. 

Med zadevami, ki jih obravnavamo s področja denacionalizacije, smo z vloženo zahtevo 
za varstvo zakonitosti dosegli varovanje roka iz 64. člena ZDEN, ko je sicer pravočasno 
vložen zahtevek upravni organ, že po izteku roka, odstopil s sklepom sodišču, to pa je 
štelo, daje bila zahteva za dnacionalizacijo vložena po izteku roka in jo zavrglo 
(Ct 100/99). 

Med drugimi zadevami smo več zahtev za varstvo zakonitosti vložili v izvršilnih 
zadevah, kar je posledica še ne vsklajene sodne prakse tako po doslej šnjem predpisu 
(ZIP), enako pa lahko pričakujemo tudi po uveljavitvi novega zakona o izvršbi in 

zavarovanju (ZIZ). Na podlagi vloženih zahtev za varstvo zakonitosti smo uspeli z 

razlago, da je sporazum strank v zvezi s Čl. 251.C ZIP izvršilni naslov (Ct 412/99) in 
razlago pravnega standarda obstoja nevarnosti iz prvega odstavka čl. 265 ZIP (Ct 378/99, 
Ct 1055/99). Izhajajoč iz enakih ali podobnih pravnih podlag smo zaradi poenotenja 
sodne prakse vložili zahteve za varstvo zakonitosti tudi v zadevah opr. št. Ct 683/99 in Ct 
943/99. Sodna praksa je različna tudi pri odločanju o vprašanju, za katere teijatve ni 
mogoče dovoliti izvršbe, koje nad dolžnikom uvedena prisilna poravnava (Ct 815/99, 

Ct 816/99). 

Zaradi poenotenja sodne prakse smo intervenirali tudi v sporu, ki se nanaša na premalo 
izplačane plače in za to razliko izdane lastniške certifikate funkcionaijem in delavcem v 
državnih organih (Ct 543/99). 

Med zadevami, v katerih nismo vložili zahteve za varstvo zakonitosti, je posebno 
pozornost vzbudila pobuda za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na podlagi 
smiselne uporabe določb 6. člena zakona o ustavnem sodišču v zvezi z 80. členom 
zakona o upravnem sporu zoper odločbo Ustavnega sodišča RS v zadevi št. U-I-12/97. 

Zastopali smo stališče, da je zoper odločbe Ustavnega sodišča mogoče vložiti le pravna 
sredstva, ki jih določa ZUstS, ki pa takega pooblastila državnemu tožilcu ne daje. 

Razlaga, da je na podlagi 6. člena ZUstS mogoče izpodbijati odločbe Ustavnega sodišča 
s pravnimi sredstvi, ki jih procesni zakoni predvidevajo za izpodbijanje odločb v sodnih 
postopkih sodne oblasti, bi po našem mnenju pomenila nedopusten poseg v področje 
ustavnosodne oblasti. 
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Statistične tabele za leto 1999 

tabela št. 1 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

Leto polnoletni 
storilci 

mladoletni 
storilci 

neznani 
storilci 

naknadno odkriti prej 
neznani storilci 

1994 19.418 3836 19.792 610 
1995 21.872 4332 17.618 1177 
1996 20.687 4091 14.533 857 

1997 21.412 3232 15.134 718 

1998 23.812 3813 28.977 1199 

1999 24.340 4368 32.965 1531 

tabela št 2 OVADENI STORILCI PO TOŽILSTVIH 

Okrožno državno tožilstvo ovadeni storilci 
polnoletni 

ovadeni storilci 
mladoletniki 

Celje 2919 451 

Koper 2344 339 

Kranj 1887 337 

Krško 1213 99 
Ljubljana 7388 1612 
Maribor 2578 481 
Murska Sobota 1482 282 

Nova Gorica 1121 227 

Novo mesto 1360 192 

Ptuj 968 106 

Slovenj Gradec 932 242 

Skupina državnih tožilcev za 
posebne zadeve 148 

SKUPAJ: 24.340 4368 
\ 
/ 
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tabela št 7 PREGLED DELA VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILSTEV V 
PRITOŽBENEM POSTOPKU 

višje državno 
tožilstvo 

sprejete zadeve v mnenje udeležba na sejah 

kazniva gospodarski 
dejanja prestopki 

kazniva gospodarski 
dejanja prestopki 

Celje 378 2 23 1 
Koper 502 15 55 15 
Ljubljana 1627 305 438 
Maribor 634 24 119 
SKUPAJ: 3141 346 635 16 

tabela št 8 OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA - ZASEDENOST 
na dan 31.12.1999 

Okrožno državno 
tožilstvo 

SkuDai državni tožilci 

sistemiz. zasedeno 

Pomočniki 

sistem. zasedeno 

Število vseh 
opravljenih dni 
(dejanska pri- 
sotnost na delu) 

Strokovni sodelavci 

sistem. zasedeno 

v Celju 18 15 4 2 3270 2 
v Kopru 13 9 2 1 2018 1 
v Kranju 12 H 3 2 2323 1 
v Krškem 4 3 4 4 1233 : i 
v Ljubljani 45 33 7 5 6489 6 6 
v Mariboru 21 18 3 2 3842 5 3 
v Murski Soboti 9 8 2 1636 2 
v Novem mestu 9 9 2 1835 ■> L. 
v Novi Gorici 9 5 2 2 1309 2 
na Pluju 5 5 2 1011 2 
v Slovenj Gradcu 4 3 2 1 1022 3 1 
Skupina d t. 7 5 - 955 . 
SKUPAJ: 156 124 33 19 26.943 32 15 

62 24. junij 2000 



Nadomestitev gradiva 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

EVROPSKEGA SPORAZUMA 0 IZMENJAVI 

ZDRAVILNIH UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA 

IZVORA, PROTOKOLA K EVROPSKEMU 

SPORAZUMU O IZMENJAVI ZDRAVILNIH 

UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA IZVORA TER 

DODATNEGA PROTOKOLA K EVROPSKEMD 

SPORAZUMU O IZMENJAVI ZDRAVILNIH 

UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA IZVORA 

-EPA 1179-II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 544-05/99-2 
Ljubljana, 21.06.2000 

ZADEVA: Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega 
sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora, Protokola k Evropskemu 
sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora ter Dodatnega protokola k 
Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih 
učinkovin človeškega izvora - nadomestitev 
gradiva 

Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu z mnenjem 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 

zbora Republike Slovenije št. 500-02/00-3/1 z dne 12. junija 
2000 za obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije 
popravljeno prvo stran navedenega predloga zakona. V 
popravljenem gradivu je popravljen kraj sklenitve omenjenih 
pogodb, katerih ratifikacija je uvrščena na dnevni red 51. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, ki se je 
pričela 20. junija 2000. 

Vlada Republike Slovenije prosi, da^se s priloženim gradivom 
nadomesti ustrezni del gradiva, ki ga je poslala z dopisom št. 
544-05/99-2 dne 18. maja 2000. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

OPOMBA UREDNIŠTVA 

Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o 
Izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega Izvora, 
Protokola k Evropskemu sporazumu o Izmenjavi zdravilnih 
učinkovin človeškega Izvora ter Dodatnega protokola k 
Evropskemu sporazumu o Izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega Izvora - EPA 1179-11, je bil objavljen v 
Poročevalcu Jt. 39, dne 9. junija 2000. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
18.5.2000 

EVA 2000-1811-0055 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA O IZMENJAVI 

ZDRAVILNIH UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA IZVORA, PROTOKOLA K 
EVROPSKEMU SPORAZUMU O IZMENJAVI ZDRAVILNIH UČINKOVIN 

ČLOVEŠKEGA IZVORA TER DODATNEGA PROTOKOLA K EVROPSKEMU 
SPORAZUMU O IZMENJAVI ZDRAVILNIH UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA 

IZVORA 

1. člen 

Ratificirajo se Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega 
izvora, sklenjen v Parizu 15. decembra 1958, Protokol k Evropskemu sporazumu o 
izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, sklenjen v Strasbourgu 19. aprila 
1982, ter Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih 
učinkovin človeškega izvora, sklenjen v Strasbourgu 29. septembra 1982 in dan na 
voljo za sprejetje 1. januarja 1983. 

2. člen 

Sporazum, protokol in dodatni protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v 
prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 

poročevalec, št. 44 64 24. junij 2000 



Nadomestitev gradiva 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE 0 ODGOVORNOSTI TRETJIM 

NA PODROČJU JEDRSKE ENERGIJE Z DNE 

29. JULIJA 1960, KOT JE BILA 

SPREMENJENA Z DODATNIM 

PROTOKOLOM Z DNE 28. JANUARJA 1964 

IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. NOVEMBRA 

1982 

-EPA 1184 -II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 905-09/2000-2 
Ljubljana, 21.06.2000 

ZADEVA: Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o 
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije 
z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z 
dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s 
protokolom z dne 16. novembra 1982 - 
nadomestitev gradiva , 

Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu z mnenjem 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora Republike Slovenije št. 801-10/00-20/1 z dne 12. junija 

2000 za obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije 
popravljeno prvo stran navedenega predloga zakona. V 
popravljenem gradivu je popravljen oziroma vnešen kraj 
sklenitve omenjenih pogodb, katerih ratifikacija je uvrščena 
na dnevni red 51. izredne seje Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki se je pričela 20. junija 2000. 

Vlada Republike Slovenije prosi, da se s priloženim gradivom 
nadomesti ustrezni del gradiva, ki ga je poslala z dopisom št. 
905-09/2000-1 z dne 19. maja 2000. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

OPOMBA UREDNIŠTVA 

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o odgovornosti 
tretjim na podro£|u jedrske energije z dne 29. julija 1960, 
kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. 
januarja 1964 In s protokolom z dne 16. novembra 1982 - 
EPA 1184-11, je bil objavljen v Poročevalcu it. 42, dne 14. 
iunlja 2000. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
18.5.2000 

EVA 2000-1811-0064 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI TRETJIM NA PODROČJU JEDRSKE 
ENERGIJE Z DNE 29. JULIJA 1960, KOT JE BILA SPREMENJENA Z DODATNIM 

PROTOKOLOM Z DNE 28. JANUARJA 1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. 
NOVEMBRA 1982 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, 
sestavljena v Parizu dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim 
protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
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i Telefon: Poštna številka: -—   

■ Podjetje:  

Davčna številka:   

I Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

| Datum:               

| Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

i Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

[^Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 178-94-00 - Tis" 
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Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednos1 

(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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