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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

uvedbi davk* n« 

Za nemoteno poslovanje po u«- 
dodano vrednost vam sporočamo P° 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 

21881677 
01100-8450000512 

izjavo ura ,dno 

Izdajatelj glasila nadomešča s to iz,g[lj|<0rri- 
nično infnrmariin nncamP7nifTl H8' pisno informacijo posameznim 

Uredništvo P°r0 



redlo 
9 zakona o 

f REMEMBAH in dopolnitvah zakona 

2 USTANOVITVI OBČIN TEB 0 DOLOČITVI 

^■HOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-E) 

skraišam postopek - EPA 247 - IV 

C^BUkp PR 

anc Ja?h Sl°VENIJE 
.. 2bec. poslanec 

R*fe,2BOR 
SLOVENIJE 

^ 9- France Cukjati 
^lagj QQ . 

(U' 33/91 i Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
radni list R<?' f^97' 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 

' št- 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 

^Dln 0Q ZAKONA O SPREMEMBAH i, IN r>rv O 

ANOv?Tv
<?nNl^VAH V|TV| OBČIN TF 

lyVor 

ZAKONA O 
OBČIN TER O DOLOČITVI 

njihovih OBMOČIJ 

9pENA sta AKqNa 'ANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Ss «?'itl0vihoh čena 2 Zakonom o ustanovitvi občin ter o 
.% 10'"

vnadaljnjem besedilu: ZUODNO (Uradni 
5'9rTUS in n' " Popravek, 69/94, 56/98,75/98 - popravek, 52/02 Pravek 73/98, 67/98 - Odl.US, 72/98 - Odl.US 

Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 35/2002) vlaga podpisani poslanec 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN 

TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku, 
glede na to, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona. 

Franc Jazbec, poslanec 

Postopek za ustanovitev občin je na podlagi 139. člena Ustave 
Republike Slovenije določen z Zakonom o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list 
RS, št. 44/96, 28/01). 

V konkretnem primeru ustanavljanja občin gre za primer, ko 
ustanovitev občine, skladno z zakonom o postopku za ustanovitev 
občin, ni bil upoštevan temeljni namen tega zakona in nasploh 
načel, na podlagi katerih so se ustanavljale nove občine. Gre za 
problem določitve območja občine Štore in Celje, ki je potekal v 
nasprotju z veljavnimi predpisi in načeli, saj se o predmetnem 
območju "dela naselja Teharje" prebivalci niso mogli izjasniti, ker 
jih na tem območju ni. Kriterije, ki jih zakon navaja urejajo izključno 
naseljena območja, ne pa tudi nenaseljena območja, ki pa lahko 
imajo za posamično občino velik pomen. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je pripravljen v 
skladu z določbo drugega odstavka 26. člena ZPUODO, ki določa, 
da se postopek za sprejem zakona s katerim se ustanovijo nove 
občine oziroma spremenijo območja obstoječih občin v primeru, 
če državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s 
pogoji, ki jih določata ustava in zakon. S predlaganimi 
spremembami se želi doseči upoštevanje določb zakona o lokalni 
samoupravi in njegovega namena oziroma koncepta, da občine 
niso samo geografske enote oziroma skupnost statističnih naselij, 
ampak morajo biti tudi zgodovinska in gospodarska enota. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Zakon bo zaradi sprememb območij občin imel manjše finančne 
posledice, ki se bodo odrazile v občinskem proračunu. 

rnb 
dopolnitve ne vnašajo bistvenih vsebinskih sPre.anj v dnJfl"1 

zahtevale primerjavo z rešitvami posameznih vpr 
pravnih ureditvah. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1-člen iaui 

- ter o d°' t/ 
V 152. točki 2. člena zakona o ustanovitvi občin pravek, ® 
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/9 ve|< 73#' 
94, 56/98, 75/98 - popravek, 67/98 - Odl.US ini P ^ a„bffiOT, 
67/98 - Odl.US, 72/98 - Odl.US in 75/98,52/02), Ki^ nase|j0 'U 
naselij občine Štore, se za naseljem »Štore" o° 
naselja Teharje (območje železarne Štore)«- 

4. DRUGE POSLEDICE SPREJEMA PREDLOGA 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 

2. člen 

V 1. točki 3. člena, ki določa Oi/muvju • ■——» > ^ 
se naselje »Teharje« nadomesti z naseljem 
(ki ne obsega območja železarne Štore)«. 

obči"« Celi6, 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva Poslovnik 
državnega zbora ni potreben, saj predlagane spremembe in 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi 
Republike Slovenije 

, uradne"1 listi 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Območje železarne Štore, kot že ime pove je bilo vseskozi na 
območju krajevne skupnosti Štore v okviru takratne občine Celje. 
Železarna še danes stoji, z vsem svojim območjem na naslovu 
Železarska 3, Štore. Ob ustanavljanju novih občin pa je prišlo do 
delitve ob naravni meji reke Voglajne, ki dejansko nikoli ni bila 
mejna reka med naselji oziroma krajevnimi skupnostmi v občini 
Celje. Na območju železarne oziroma na naslovu, kjer železarna 
stoji, ni prijavljen niti en prebivalec. 

K 2. členu: što'1 

Območje dela naselja Teharje oziroma ot,rn0^gjanS^° 
je bila ves čas svojega obstoja gospodarsko / jg pn .^i 
,v nekdanjo krajevno skupnost Štore. Brez orjpgdn°s! m!" 11 

kriterij za delitev območja občine, dotedani3zg0lj 
skupnosti (kot neki socialni skupnosti) ' 
"statističnemu okolišu". 

K 3. členu: 

Končna določba. 
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S^SoČLENOV ZAK0NA'Kl SE 

vRi 
2. člen 

rUDIll^j Ol 
irn<% naslednjih''' SB ustanov''° naslednje občine, ki obsegajo 

Jv"* 

iS*. S'uce i\0| '.""Pole, 

Crev
V
c

aSPrištorah, 
p*Se,' 
C>v,s. 

! °bfi lne W je v štorah. 

Kot 3- člen 

..C6|j^
60bČine se ustanovijo: 

Ho°Va' 

!S 
%o 

Gorica pri Šmartnem, 
Jezerce pri Šmartnem, 
Košnica pri Celju, 
Lahovna, 
Leskovec, 
Lipovec pri Škofji vasi, 
Ljubeč,na, 
Loče, 
Lokrovec, 
Lopata, 
Medlog, 
Osenca, 
Otemna, 
Pečovnik, 
Pepeino, 
Prekorje, 
Rožni Vrh, 
Runtole, 
Rupe, 
Slance, 
Slatina v Rožni dolini, 
Šentjungert, 
Škofja vas, 
Šmarjeta pri Celju, 
Šmartno v Rožni dolini, 
Šmiklavž pri Škofji vasi, 
Teharje, 
Tremerje, 
Trnovlje pri Celju, 
Vrhe, 
Začret, 
Zadobrova, 
Zvodno, 
Žepina. 
Sedež Občine Celje je v Celju. 

* 

\ '*OoS 
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Predl°g zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah zakona 

11 lokalni samoupravi izls-m) 

sk,aišani postopek ■ epa 248 - IV 

Vlada 

EVA; 
Št, 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

,>ilka- j??05"1536-0004 
iub|iana ? 01 "9/2005/1i 

, a' 1905.2005 

do|Qči|a J* Slovenije je na 25. redni seji dne 19.5.2005 u«sediio; 

^EDlnr * 
D°pOLNhT 2AK0NA 0 SPREMEMBAH LlMITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI, 

IN 

' 9a 
h'tavneg*a " obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
°sl°Pku *"0ra Republike Slovenije po skrajšanem 

y,ada f^6 

a!Publik8Ps|blik8..Sloveniie Predlaga Državnemu zboru 
SLPo'nitvah OVenij0' da predlog zakona o spremembah in 
in
raišanem _Za'<ona 0 lokalni samoupravi obravnava po 
a°P°lnitVfi,

,opku. ker 9re 23 manj zahtevne spremembe B 2akona. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o lokalni 
samoupravi so v skladu s stališči, izraženimi v odločbah 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, urejeni pogoji in 
postopki za spremembe območij občin ter razlogi in postopki 
za izjemne ukrepe zoper občinske organe, opravljene so manj 
zahtevne uskladitve zakona z zakoni s področja javnih financ, 
financiranja občin in državne uprave. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, 

- Franci Rokavec, državni sekretar v Službi Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
LOKALNI SAMOUPRAVI 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Lokalno samoupravo ter organizacijo in delovanje občin ureja Zakon o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95- 
obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.U^ 
70/00, 51/02 in 108/03-odl.US). Zakon je bil sprejet 21. decembra 1993 in je pomenil 
zakonsko podlago za reformo lokalne samouprave. V letu 1994 so mu sledili zakoni 
referendumu za ustanovitev občin, o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, 
lokalnih volitvah, o financiranju občin in zakon o upravi. Leta 1995 pa še zakon o prevzemu 
državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin. 

Ljlo 
Reforma lokalne samouprave, sestavljena iz teritorialne reforme, katere vsebina je 
razdelitev države na občine, iz organizacijske reforme, ki je pomenila vzpostavi 
neposredno izvoljenih občinskih organov ter ureditev njihovih medsebojnih °dn0S0V^.]a 

funkcionalne reforme, s katero so bile razmejene pristojnosti med državo in občinami, je ^ 
razlog, da je bil Zakon o lokalni samoupravi v nadaljnjem obdobju desetih let spremenjen 
dopolnjen z osmimi novelami. Noveliranje zakona je bilo posledica izvajanja njego 
določb, pri čemer so se pokazale slabosti zakonske ureditve lokalne samouprave, namenj 
reformi, uveljavitve stališč ustavnega sodišča, ki je v številnih odločbah opredelilo z us 
skladno zasnovo slovenske lokalne samouprave, občine in mestne občine, reforme ce IV je 

sistema javne uprave in umestitve samoupravnih lokalnih skupnosti v ta sistem. Leta 1" _ 
bila opravljena ratifikacija Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), (Uradni list 
Mednarodne pogodbe, št.15, Uradni list RS, št.57/96). V skladu z določbo 8.člena ustave^ 
bilo pri nadaljnjem usklajevanju zakona o lokalni samoupravi treba upoštevati, da m0!"3 , 
zakon v skladu tako z ustavo kot z evropsko listino lokalne samouprave. Z za" J 
spremembami in dopolnitvami zakona so bile junija 2002 opravljene najnujnejše usklau' 
temeljnimi načeli sistemske zakonodaje s področja javne uprave (državne uprave, inspe ^ 
Poleg tega je bila spremenjena in dopolnjena ureditev medobčinskega sodelovanja 
povezovanja občin v združenja. Zaradi bližajočih se lokalnih volitev sta bila v zakonod J 
postopku hkrati zakon o lokalni samoupravi in zakon o lokalnih volitvah. Skupaj s0 qV 

spremembe in dopolnitve uredile predvsem vprašanja volilne pravice tujcev, v0^teV«,snega 
občinskih svetov - predstavnikov romske skupnosti in začetka, konca in predcas 
prenehanja mandatov občinskih funkcionarjev. 

in ^ 
Zakon o lokalni samoupravi je zaradi številnega noveliranja postal nepregleden ^ 
nekaterih mestih neuravnotežen ter neusklajen z nekaterimi drugimi sistemskimi za 
urejajo posamezne segmente lokalne samouprave. Zato je treba nekatere institute z 
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natančneje opredeliti in notranje uskladiti, druge pa uravnotežiti in dokončno izpeljati. S 
taksnimi spremembami bo omogočena tudi nomotehnična ureditev Zakona o lokalni 
Sarnoupravi s sprejemom uradnega prečiščenega besedila. Obseg sprememb in dopolnitev je 
°dvisen od perečih vprašanj, ki so se izkazala kot problemi v dosedanji praksi. V ta okvir 
sprememb in dopolnitev nedvomno spadata ureditev pogojev in postopka za spremembo 

bmočja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter določitev razlogov in postopka za 
Predčasno razpustitev občinskega sveta ali razrešitev župana, kot skrajnega ukrepa za 
2ag°tovitev zakonitosti dela občinskih organov in varstvo lokalne samouprave. Dopolniti in 
spremeniti je treba tudi določbe, ki pomenijo oviro za nemoteno delovanje občin, njihovo 
Povezovanje za skupno opravljanje nalog in združevanje zaradi varstva interesov lokalne 
samouprave. 

Za Postopek ustanovitve občin v letu 1994 je bil sprejet poseben Zakon o referendumu za 
QS'anovitev občin (Uradni list RS, št. 5/94), ki je po ustanovitvi prvih občin prenehal veljati. 

a naslednja postopka za ustanovitev občin v letu 1998 in 2002 pa sta potekala po določbah 

TT^ona 0 postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 
. o). Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij je bil 
Pravljen v času, ko je bilo treba izpeljati uskladitev območij občin z zahtevami, ki jih je 
onodajalcu postavilo ustavno sodišče ob ustavnosodni presoji postopkov za ustanovitev 

cin v letu 1994. Vse tri postopke je označevala močna vloga ustavnega sodišča, ki je s 
J'mi presojami vzpostavljalo z ustavo skladno razumevanje načela lokalne samouprave in 
CePta občine ter mestne občine. Ustavno sodišče je v vrsti odločb, ki so sledile postopku za 

2nn mem^° obm°čij občin, za ustanovitev novih občin ter za spremembo statusa občin v letu 
te opozorilo, da gre za drugačen postopek zaradi spremenjenih družbenih razmer, ki elJyo na dejstvu, da je vsem prebivalcem Slovenije lokalna samouprava '.agotovljena v že 

n°vljenih občinah, kjer se lokalna samouprava uresničuje preko voljenih organov ter na 

Drii°Sre^en na^'n- Zato je v skladu s stališčem ustavnega sodišča treba novim razmeram 
ob Postopek tako, da bo hkrati poudarjena dolžnost predlagateljev, da utemeljijo in aziozijo predlog za spremembo območja občine ali za ustanovitev občine in dolžnost 

in k a' P"st0Jnega za oceno utemeljenosti predloga, da morebitno zavrnitev ustrezno utemelji 
razloži. Preprečiti je treba arbitrarno odločanje in zagotoviti pravno varstvo predlagateljev. 

^stavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-I-186/00 z dne 24. 10. 2003 razveljavilo 

obč' k člena Zakona o lokalni samoupravi, ki je omogočala predčasno razpustitev 
sod"^e^a sveta *n predčasno razrešitev župana. Ob razveljavitvi veljavnega 90. b člena je 
2ajto°

e opozorilo, da razveljavitev te določbe ne pomeni, da sploh ni ustavno dopustno z 
Ve 

n°m predpisati in izvrševati ukrepov razpusta občinskega sveta in razrešitve župana, 
usta 

m°ra zakonodajalec pri tem spoštovati načela, ki sledijo iz obrazložitve. V tej zvezi je 

ŽUd n° soc^šče poudarilo, da naj bosta ukrep razpustitve občinskega sveta in razrešitve 
je v na Uterne'Jena s ciljem državnega nadzora nad zakonitostjo delovanja lokalnih oblasti, ki 
Zav ^otovitvi zakonitega delovanja lokalne samouprave. Zakonodajalca je ustavno sodišče 
dou- oba ukrepa opredeli kot izjemna in kot skrajno sredstvo ter pri tem natančno 

°čl Postopek. 

^o'očbe, ki jih je treba spremeniti, tako spada tudi določba, ki omogoča občinam 

rePre eVanie v združenja. Predvsem je na drugačen način treba urediti status 
16 v.2entativnosti. Status reprezentativnosti je bil na podlagi 86. a člena in prehodne določbe 
št g,/"3 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

°bčin c Z 0^očbo podeljen dvema združenjema, Skupnosti občin Slovenije in Združenju lovenije. Zakon določa, da se združenju, ki v obdobju treh let po uveljavitvi zakona ne 

'N* 005 
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izpolni pogojev, status z odločbo odvzame. To pa ni smiselno. Dejansko se občine v Sloveniji 
združujejo le v ti dve združenji in obe opravljata naloge reprezentativnih združenj. 

V zadnjem mandatu se je kot neustrezna pokazala ureditev, v skladu s katero imenuje 
podžupana, ki je v skladu z zakonom županov pomočnik in namestnik, občinski svet. Gre za 
nejasno in nedorečeno ureditev organizacije organov, njihovih pristojnosti in razmerij med 
občinskim svetom in županom. V sistem lokalne samouprave je bila namreč pred sprejemom 
zakona vgrajena določba, da sta oba organa voljena neposredno. Tej določbi pa niso bile v 
celoti prilagojene določbe o organizaciji, pristojnosti in razmerjih med njima, kar povzroča 
probleme kohabitacije, oziroma nerazumne blokade in nasprotovanja. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Ureditev postopka za spreminjanje območja občine je v predlogu zakona celovito urejena, zato 
poseben zakon, ki bi urejal ustanovitev nove občine ali spreminjanje meja občin, ni potreben. 
Za nove razmere je bistven obstoj občin, ki so temeljni upravni teritorialni sistemi in imajo z 
ustavo in zakonom določene pravice in dolžnosti oziroma pravni status lokalne samouprave- 
Občine opravljajo lokalne javne zadeve na svojem območju v korist svojega prebivalstva. Zato 
je nujno, da imajo pri odločanju o spremembah svojega območja pravico soodločati. Postopa 
mora torej biti v skladu z odgovornostjo občinskih organov za lokalno skupnost in za 

zadovoljevanje potreb in interesov svojih prebivalcev. Postopek je bilo treba oblikovati 
skladu z določbo 139. člena ustave, ki določa, da se območje občine določi z zakonom in da s 
občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi voj 
prebivalcev. V zvezi s pogoji za spremembo območij občin, predvsem pa za ustanavljanje 

novih občin, je bilo treba v zakonu dodatno opredeliti omejitev, ki zadeva izjeme P 
neizpolnjevanju pogojev za ustanovitev občine. Na novo je bilo treba urediti obvezno vse ^ 
predloga in postopek s predlogom za spremembo območja občine in v tem okviru tudi z 

ustanovitev nove občine. Predlagatelji sprememb območij občin so vsi, ki imajo zakonodaj 
iniciativo po ustavi in občinski sveti. Vendar pa je bilo treba v skladu z načelom MELLS> ^ 
brez predhodnega posvetovanja z lokalno skupnostjo ni mogoče načrtovati kakršnega 
posega v njen položaj ali pravice, znotraj postopka urediti poziv občinskemu svetu ozir 
občinskim svetom občin, ki jih predlog zadeva, da podajo svoje mnenje o PosameZ

h-:n 

predlogu. S predlogom zakona so zaradi razveljavitve Zakona o postopku za ustanovitev o 
ter za določitev njihovih območij urejene še volitve prvega občinskega sveta, njeg 
konstituiranje in konstituiranje ter začetek delovanja nove občine. 

Razlogi varovanja z ustavo zagotovljene lokalne samouprave in njenih temeljnih na^ 
predvsem načela demokracije in načela zakonitosti, kot tudi načela pravne države, ^ 
narekovali predlog ureditve skrajnih ukrepov zoper občinske organe, ki svojih nalog 
opravljajo oziroma jih opravljajo nezakonito. Predlagana ureditev vsebuje razloge, Post° j 
in pravno varstvo v primeru razpustitve ali razrešitve občinskih organov. V zvezi z doloc ^ 
Zakona o lokalni samoupravi, ki naj bi omogočala predčasno razpustitev občinskega sveta g 

predčasno razrešitev župana, je ustavno sodišče poudarilo, da naj bosta ukrepa utemelje 
ciljem državnega nadzora nad zakonitostjo delovanja lokalnih oblasti, ki je v zagoto ^ 
zakonitega delovanja lokalne samouprave. Zakonodajalca je ustavno sodišče zavezalo, da 
ukrepa opredeli kot izjemna in kot skrajno sredstvo ter pri tem natančno določi postope ■ 
tej podlagi so lahko razlogi za razpustitev občinskega sveta in za razrešitev župana le t 
ravnanja, ki posegajo v temeljne vrednote ustavne ureditve, torej v načela pravne drža^.^ 
ravnanja, ki pomenijo oviranje uresničevanja lokalne samouprave. Razlogi morajo ^ 
opredeljeni objektivno, tako da je preprečeno arbitrarno odločanje ter sorazmerno g)e 
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vrednote, ki so varovane ter glede na težo ravnanja občinskega organa. Predlog zato natančno 
določa možne razloge za razpustitev občinskega sveta in razloge za razrešitev župana. 
Ugotovitev razlogov za razpustitev občinskega sveta oziroma razrešitev župana je posledica 
ugotovitev ministrstev in vlade o nezakonitem delu enega od občinskih organov. Zato je ob 
siceršnji pristojnosti državnega zbora za odločanje o razpustitvi oziroma razrešitvi določeno, 
da državni zbor odloča na predlog vlade. V skladu s predlogom državni zbor ne more odločiti 
Preden ne pozove občinskega sveta oziroma župana, da sam odpravi ugotovljene 
nezakonitosti ter če ne ugotovi, da je ukrep razpustitve oziroma razrešitve sorazmeren. Zoper 
sklep državnega zbora je mogoče vložiti zahtevo za presojo ustavnosti. Če je ta vložena, je 

občinski svet razpuščen oziroma župan razrešen z dnem objave odločitve ustavnega sodišča. 

Razveljavlja se določba zakona, s katero je določeno, da morata obe obstoječi reprezentativni 
združenji, Skupnost občin Slovenije in združenje občin Slovenije, v treh letih po uveljavitvi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) 
lzpolniti pogoje za pridobitev statusa reprezentativnosti. To pomeni, da reprezentativnost 
ohranita ne glede na pogoje. Pogoje za pridobitev tega statusa pa predlog zakona določa le za 
Morebitna nova združenja. Status reprezentativnosti bi lahko pridobilo novo združenje občin, 
v katerega bi bilo včlanjenih najmanj trideset odstotkov občin. 

O 
Predlogom zakona je določeno, da imenuje župan podžupana izmed izvoljenih članov 

°bčinskega sveta. Župan lahko podžupana tudi razreši. S takšno ureditvijo bo preprečen vpliv 
Problematike kohabitacije med občinskim svetom in županom na kontinuirano opravljanje 
županske funkcije, ki jo zahteva uresničevanje lokalne samouprave. Po prehodni določbi se 

0 spremenjena določba začela uporabljati po prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi 
zakona, razen v občinah, kjer podžupani niso imenovani. V teh občinah bodo župani imeli 
m°Žnost imenovati podžupane. Tako zakon ne bo posegel v položaj podžupanov, ki so jih* 
Uflenovali občinski sveti, v občinah, kjer podžupanov ni, pa bo zagotovljeno nadomeščanje 
upana v primeru njegove odsotnosti oziroma zadržanosti ter opravljanje funkcije župana, če 

teinu predčasno preneha mandat. 

Vsebina predloga zakona so tudi spremembe in dopolnitve, ki so nujne zaradi uskladitve 
Zak°na z novejšimi zakoni, ki urejajo javne finance in financiranje občin ter pooblastila in 
Organizacijo izvajanja upravnih nalog kakor tudi z zakoni, ki določajo pristojnosti občin 
°ziroma državne pristojnosti, ki jih kot svoje opravljajo mestne občine. 

3- Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga 

Javnofinančna sredstva 

Pred'og zakona ne predstavlja dodatnih obremenitev državnega proračuna. 

4- Primerjalno pravni pregled 

. Pnmcrjaino pravnim prikazom ni mogoče neposredno utemeljevati predlaganih sprememb 

dri °P°'nitev Zakona o lokalni samoupravi, ker nobena od ureditev lokalne samouprave v avah članicah Evropske unije ni bila v celoti vzor za slovensko ureditev lokalne 

j?r 
0uPrave. Primerjalno pravne analize lokalne samouprave v evropskih državah kažejo 
n° raznolikost sistemskih ureditev. Kakšna zasnova lokalne samouprave je uveljavljena v 
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zakonodaji posamezne države, je odvisno od vrste dejavnikov, med katerimi so posebej 
pomembni: temelji ustavnopravne ureditve; cilji neposrednega uresničevanja in izvajanja 
oblasti; vloga in položaj lokalne samouprave v celotni državni in družbeni ureditvi ter 
razmerja med centralno in lokalno oblastjo; zgodovinska tradicija; geografske značilnosti in 
poseljenost ozemlja; zavest o pripadnosti ljudi določenim lokalnim skupnostim; racionalnost 
pri izvrševanju oblasti ter zadovoljevanju in uresničevanju potreb in interesov itd. Iz ureditev 
pa je mogoče povzeti, da je v sodobnem času država tista, ki s svojo oblastjo organizira, 
usmerja in nadzoruje vse dele javnega življenja. Tako so vsi javnopravni subjekti v državi pri 
svojem nastanku in delovanju odvisni od volje oziroma odločitve države. Država omogoča 
njihov nastanek in delovanje. 

V primerjalni pregled so vključene pravne ureditve institutov, ki se nanašajo na spreminjanje 
območij občin, ukrepe zoper občinske organe in pooblastila za imenovanje funkcionarjev, ki 
opravljajo izvršilne funkcije v občinah poleg župana oziroma predsednika občinskega sveta, v 
pravnem redu Italije, Francije, Nizozemske in Nemčije. 

V skladu z italijansko ureditvijo se preimenovanje občin ali sprememba meja med njimi 
opravi z zakonom, ki je sprejet na nivoju province (ministrski svet province s prefektom kot 
predstavnikom državne oblasti) po poprejšnji konzultaciji z občinskimi organi, ki jih 
sprememba prizadeva.V Italiji so voljeni lokalni funkcionarji lahko razrešeni zaradi kršenja 
ustave, resnih in ponavljajočih se kršitev zakona ali resnih kršitev javnega reda, Če ni 
zagotovljeno normalno delovanje predstavniškega organa ali če ni izvoljen, oziroma ni 
razglašena izvolitev župana v določenem roku po volitvah. Poleg tega je svet lahko razpuščen, 
če je njegovo delovanje resno ogroženo, na primer, če ne sprejme proračuna v zakonitem 
roku. Zupana odpokliče minister za notranje zadeve, občinski svet pa lahko razpusti 
predsednik republike na predlog ministra za notranje zadeve. Izvršilni organ italijanske občine 
je občinski odbor (giuta municipale). Sestavljen je iz župana in v občinskem statutu 
določenega števila članov (2-6 v občinah do 100 000 prebivalcev, v večjih pa število ne sme 
biti večje od petindvajset odstotkov članov občinskega oziroma mestnega sveta). Član 
občinskega odbora (assessori) in med njimi podžupane, ki so vsi praviloma člani občinskega 
sveta, imenuje občinski svet na predlog župana za mandatno dobo 5 let (v občinah nad 15 0 
prebivalcev so lahko člani tudi drugi občani, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za člana 
občinskega sveta). Tudi izvršilni organ je lahko predčasno razpuščen, če mu občinski s 
izglasuje nezaupnico ali po odločitvi italijanske vlade. 

Francoska ureditev pozna spreminjanje območij občin le kot dva načina združevanja občin- 
združitvijo dveh ali več občin v novo občino ali združitev občin v zvezo občin, ki omog 
ohranitev dela upravne samostojnosti združenih občin, ki formalno ne prenehajo. Združi^ 
proglasi prefekt kot predstavnik vlade na območju departmaja po predhodnem soglasju o • 
ki se združujejo. Združitev se lahko izvede tudi z odlokom državnega sveta (državni sve j 
najvišji organ upravnega sodstva) po predhodnem mnenju departmajskega sveta (gener vjn 

svet departmaja, v katerem se občine združujejo). Zakon iz leta 1971 je vzpostavil nov n 
združevanja, ki temelji na lokalnem referendumu. V Franciji je lahko svet samoupr ^ 
lokalne skupnosti razpuščen, če pride do blokade njegovega delovanja (se ne sestaja ^ 
sklepčnih sejah). Razpustitev opravi predsednik republike na predlog prefekta. Minister ' . 
notranje zadeve ali prefekt lahko župana v primeru večjih nepravilnosti pri izvrse 
državnih nalog suspendira za največ tri mesece. V skrajnem primeru pa ga lahko predse 
republike odpokliče. Vsi disciplinski ukrepi državnih organov zoper župana so pod na ^ 
upravnega sodstva. Francoskega župana izvoli občinski svet za mandatno dobo šestih e • 
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župana je po nenapisanih pravilih izvoljen prvi kandidat na listi, ki je zmagala na volitvah za 
občinski svet. Svet izvoli tudi županove pomočnike (od enega do dvanajst), ki nimajo 
samostojnih pooblastil, temveč opravljajo tista županova pooblastila, ki jih ta nanje prenese. 

Ze v sami nizozemski ustavi je določeno, da se province ali občine lahko odpravijo in 

vzpostavijo nove le na podlagi zakona, sprejetega v parlamentu. Takšni zakoni so Zakon o 
provincah, Zakon o občinah in Zakon lokalne oblasti za reformo meja. Ti zakoni vsebujejo 
določbe, ki se nanašajo na morebitne ponovne delitve občin in provinc in določbe za 
Prilagoditev njihovih meja,- Občine in province se same odločajo za morebitne navedene 
spremembe. Province imajo veliko vlogo, predvsem pa pobudo pri ponovni delitvi občin in 
Pri morebitnih prilagoditvah oz. spremembah občinskih meja. V primeru ponovne razdelitve 
°bčin, morajo province povabiti predstavnike občin ter vsakogar, ki želi podati svoje mnenje 
oziroma poglede glede ponovne delitve občin, na konzultacijo. Prav tako pa ima pravico tudi 
lzvršilna oblast občine, da nameravano spremembo obravnava skupaj z izvršilno oblastjo 
Province. Po končanih konzultacijah lahko provinca oblikuje osnutek sheme ponovne delitve 
občin, ki služi kot podlaga Ministrstvu za notranje zadeve za predlog zakona, ki ga sprejme 
Parlament. Če izvršilna oblast občine meni, da so bili v postopku prezrti interesi občine, lahko 
zahteva od ministra za notranje zadeve, da poda glede tega svoje mnenje. Za oblikovanje 
Mnenja ministru pomaga komisija neodvisnih strokovnjakov s svojim mnenjem. Izvršilna 
oblast province v tem primeru ne more nadaljevati postopka in sprejeti odločitev za ponovno 
delitev občin, dokler ne pridobi zahtevanega mnenja ministra. Takšna ponovna razdelitev 
občin ni pogojevana z minimalnim številom prebivalstva ali z morebitnimi drugimi pogoji. Tu 
5"e predvsem za zagotovitev čim bolj učinkovite lokalne samouprave v smislu zagotoviti 
Prebivalstvu določene upravne storitve in pomoč. Izvršilni organ nizozemske občine je 
kolektiven in je sestavljen iz župana, ki je imenovan, pa tudi razrešen, s sklepom ministra za 
notranje zadeve (župana mu v imenovanje predlaga občinski svet, ki po noveli iz leta 2001 
lahko pred tem opravi svetovalni referendum v občini) in članov izvršilnega organa 

(aldermanov), ki jih imenuje občinski svet izmed svojih članov za čas svojega mandata, 
^saka občina mora imeti najmanj dva člana, ne pa več kot dvajset odstotkov članov 
°bčinskega sveta. Izvršilni organ je individualno in kolektivno odgovoren občinskemu svetu. 
Občinski svet lahko izreče članu izvršilnega organa nezaupnico, zaradi katere mora ta 
odstopiti. Nezaupnico lahko izreče tudi vsem članom. Nizozemska ureditev ne pozna instituta 
razpustitve občinskega sveta. Pozna pa druge ukrepe za zagotovitev zakonitosti dela. To so 
Predvsem predhodna kontrola odločitev in ukrep zadržanja izvajanja odločitev občinskega 
SVeta oziroma začasna ureditev z aktom državnega organa. 

Ustava Zvezne republike Nemčije zagotavlja občinam lokalno samoupravo in določa, da je 
Urejanje lokalne samouprave v pristojnosti zveznih dežel, ki pa so dolžne upoštevati v zvezni 
ustavi in zveznem zakonu zapisana načela. Sicer pa je ureditev sprememb v strukturi lokalnih 
oblasti enaka v vseh ustavah zveznih dežel. Ureditev dopušča spremembe meja občin, 
°dpravo ali vzpostavitev novih občin, če je to v javnem interesu. Te spremembe se praviloma 
•zvedejo z deželnim organizacijskim zakonom. V nekaterih zveznih deželah pa to ni potrebno, 
Ce s spremembo soglašajo vse prizadete občine. V tem primeru zadostuje soglasje pristojnega 
"adzornega upravnega organa k odločitvam prizadetih občin. Pred vsako spremembo morajo 
'ttieti občinski organi in prebivalci občin možnost izraziti svoja stališča. Način sodelovanja 

Prebivalcev je določen s splošnim aktom občine. Ukrepe zoper lokalne funkcionarje so v 
nekaterih zveznih nemških ureditvah utemeljili z nujnostjo vzpostavitve zakonskih 
Mehanizmov za zaščito in varovanje normalnega delovanja demokratičnega sistema v lokalni 
Samoupravj> ko je ta paraliziran zaradi nesporazumov v predstavniškem organu ali med 

Predstavniškim in izvršilnim organom. Ti ukrepi se lahko izvedejo v javnem interesu, ko 

13 poročevalec, št. 33 



nesposobnost organov lokalne samouprave pripelje do popolne blokade delovanja, ko se 
pretrgajo odnosi med javnostjo in organi, ali ko volivci nimajo več možnosti demokratičnega 
upravljanja preko izvoljenih organov. Praviloma so za ukrepe pristojni nadzorni organi, ki so 
organizirani na nivoju državnih okrajev. Uveljavljen pa je tudi sistem, da je za nadzor 
pristojen neposredno minister za notranje zadeve zvezne dežele. Da ne bi bilo arbitrarnosti 
odločanja o razrešitvi oziroma razpustitvi organov lokalne samouprave, je npr. v nemških 
zveznih deželah Baden-Wurttenberg in Bavarski določeno, da lahko župana razreši samo 
upravno sodišče, ki mu lahko izreče tudi druge disciplinske ukrepe kot so: opomin, omejitev 
ali odvzem pooblastil - suspenz, znižanje plače, znižanje plače in ugodnosti ob upokojitvi in 
tudi razrešitev. V vseh nemških ureditvah je po zakonodajnih reformah v zadnjih petih letih 
vgrajeno načelo neposrednih volitev občinskih svetov ali skupščin (različna poimenovanja). 
Vedno pogostejše pa so tudi neposredne volitve županov, ki so vedno člani, pretežno pa tudi 
predsedujoči svetu oziroma skupščini. Ureditve izvršilnih organov so zelo pestre. Prevladujeta 
pa model izvršilnega odbora - magistrata, pri katerem magistrate volijo člani sveta ali 
skupščine izmed sebe in model individualnega izvršilnega organa, torej župana. V tem 
primeru so županovi pomočniki lahko odborom občinskega sveta predsedujoči člani 
občinskega sveta ali pa pomočniki, ki jih izmed sebe volijo člani sveta. 

5. Druge posledice sprejema predloga zakona 

Sprejem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,70/00, 51/02 in 108/03) se 10. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

»Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in zastave. Grb in 
zastava se morata razlikovati od grba in zastave Republike Slovenije, tujih držav in narodov 
ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost s predpisom. 

Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime 
samoupravne lokalne skupnosti.« 

2. člen 

Besedilo 12. člena se dopolni z novimi drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo: 

»Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine. 

Območje občine se lahko spremeni z zakonom po opravljenem referendumu, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev. 

Z zakonom iz prejšnjega odstavka se lahko ustanovi nova občina, določi njeno območje, ime 
m sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje 
občine.« 

3. člen 

V drugem odstavku 13. člena se spremeni besedilo prve alinee tako, da se glasi: 

* - popolna osnovna šola;« 

tretja in šesta alinea se črtata. 

^ oklepaju sedme alinee se besedilo »splošno izobraževalna« nadomesti z besedo »splošna«. 

4. . člen 

^ 13. a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

^Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov se 
ahko izjemoma ustanovi občina, ki ima manj kot 5000, vendar ne manj kot 2000 

Prebivalcev.« 

5. člen 

J 
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Besedilo 14. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

»Postopek za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine začne državni 
zbor na predlog, ki ga vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona ali občinski svet. 

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni razlogi, ki utemeljujejo spremembo 
območja občine oziroma ustanovitev nove občine, podatki, iz katerih je razvidno, da območje, 
na katerem naj bi se ustanovila nova občina, izpolnjuje pogoje za občino ter podatki, iz 
katerih je razvidno, da se s predlogom ne poslabša položaja občine, katere območje se 
spreminja. 

Če predloga iz prvega odstavka tega člena ni vložil občinski svet, mu državni zbor pošlje 
predlog, da poda svoje mnenje. 

Predlog in mnenje iz prejšnjih odstavkov pošlje državni zbor vladi, ki poda svoje mnenje m 
predlog.« 

6. člen 

Za 14. členom se dodata nova 14. a in 14. b člen, ki se glasita: 

»14.a člen 

»Državni zbor obravnava predlog za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev 
nove občine skupaj z mnenji iz prejšnjega člena in če oceni, da so izpolnjeni pogoji za 

ustanovitev občine oziroma spremembo njenega območja razpiše referendum, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev. 

Če državni zbor ob obravnavi posameznega predloga oceni, da niso izpolnjeni pogoji za 

ustanovitev občine oziroma spremembo njenega območja, to ugotovi s sklepom, ki ga PoS J 
predlagatelju. 

S sklepom državnega zbora iz prejšnjega odstavka se postopek o predlogu za ustanovitev 
občine oziroma spremembo njenega območja konča.« 

»14.b člen 

Z odlokom o razpisu referenduma za ustanovitev nove občine oziroma spremembo območji 
občine se določi referendumsko območje oziroma več referendumskih območij, bes 
vprašanja na posameznem območju, dan razpisa referenduma in dan glasovanja. 

Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na referendumskem območju voli'n 

pravico za volitve v občinski svet. 

Referendum se opravi v skladu z zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo, k°^ 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna komisija, volilne 
referendumskih območij, ki jih imenuje republiška volilna komisija in volilni ,jn0 

Republiška volilna komisija lahko za izvedbo referenduma pooblasti občinsko 
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komisijo. Glede oblikovanja in dela volilnih organov se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o lokalnih volitvah.« 

7. člen 

Besedilo 15. a člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

»Volitve v občinski svet in volitve župana nove občine se izvedejo ob prvih rednih lokalnih 
volitvah po njeni ustanovitvi. 

Občinsko volilno komisijo nove občine imenuje občinski svet oziroma občinski sveti občin, 
na območju katerih je bila nova občina ustanovljena. 

Občinsko volilno komisijo je treba imenovati najkasneje do objave razpisa rednih lokalnih 
volitev v občinske svete, sicer jo imenuje republiška volilna komisija. 

Nova občina se konstituira in začne opravljati svoje naloge s prvim dnem proračunskega leta, 
ki sledi letu, v katerem so bile opravljene volitve. « 

8. člen 

Doda se nov 15. b člen, ki se glasi: 

»15. b člen 

Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potijenih več kot polovica 
Mandatov članov sveta. 

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo sejo občinskega sveta nove občine pa 

Predsednik občinske volilne komisije. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta 
°ziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. 

•Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana. 

Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, 
P°trdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali 
Predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 

Očinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila 
k°misije iz prejšnjega člena o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti 
Morebitnih pritožb. 

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu 
Pa odloči posebej. 

Čil an občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glascfvati o potrditvi svojega 
Mandata. 



Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil o pritožbi kandidata ali 
predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov. 

Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za 
župana na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana. 

Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma 
kandidata, predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane 
občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno varstvo.« 

9. člen 

Besedilo 16. a člena se črta. 

10. člen 

V 19.c členu se zadnji stavek tretjega odstavka in zadnji stavek šestega odstavka spremenita 
tako, da se glasita: 

»Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični.« 

11. člen 

Besedilo 21.a člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, 
obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. ^ 
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo 
področje. 

Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: 
- enotno matično številko občana, 
- osebno ime, 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
- datum in kraj rojstva, 
- podatke o osebnih vozilih, 
- podatke o nepremičninah ter 
- druge osebne podatke v skladu z zakonom. 

7nika> 113 

Občina osebne podatke iz prejšnjega odstavka pridobiva neposredno od posamezn > 
katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne p a 

obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od uprav J 
centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali ^ 
upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakon 
predpisom vlade določeni obliki. 

Občina brezplačno oziroma pod enakimi pogoji kot veljajo za neposredne uP°ra 

državnega proračuna pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc. 
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Podatke lahko občina brezplačno pridobi v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih 
ali po elektronski poti. Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko 
zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje 
osebnih podatkov. 

Občina lahko zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji 
določenimi v zakonu posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.« 

12. člen 

V 22. členu se drugi stavek in alinee, ki mu sledijo, črtajo. 

13. člen 

V drugem odstavku 29. člena se osma alinea črta. 

14. člen 

Besedilo 32. člena se dopolni z novim sedmim odstavkom, ki se glasi: 

»Obvezno vsebino poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance v soglasju 
2 ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.« 

dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek. 

15. člen 

^ prvem odstavku 33. a člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi: 

»Podžupana imenuje izmed članov občinskega Sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.« 

^"ugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

^ Primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa 
Nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi 
2uPan razen, če je razrešen. V tem primeru odloči o začasnem opravljanju funkcije župana 
°bčinski svet.« 

16. člen 

^ Prvem odstavku 46. a člena se črtajo besede »o samoprispevkih in«. 

17. člen 

^ 47-a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Č e občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z 
stavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski 
et vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. 
stavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.« 

i 
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Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

18. člen 

Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v 
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.« 

19. člen 

Prvi odstavek 49. č člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog 
občinske uprave v razmeiju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev 
občin, za katere se opravljajo, če z odlokom ni drugače določeno.« 

20. člen 

Za 50. a členom se doda nov 50.b člen, ki se glasi: 

»50.b 

Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog lZ 

izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, jaV"' 
agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omog ^ 
učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo 
plačili uporabnikov. 

Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira 
pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi pojavnem natečaju. 

Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave- 

O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.« 

21. člen 

V 56. členu se drugi in tretji odstavek črtata. 

22. člen 

V 57. členu se drugi, tretji, četrti in peti odstavek črtajo. 

23. člen 

V 59. členu se drugi odstavek črta. 

      "jM" 
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24. člen 

V drugem odstavku 68. člena se črta besedilo »in na podlagi javnih pooblastil« in vejica, ki 
sledi temu besedilu. 

25. člen 

Besedilo 86. člena se dopolni z novim tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasita: 

»Z aktom o ustanovitvi zveze se v okviru nalog, ki jih opravljajo občine v zvezi, določijo 
predpisi in drugi akti iz pristojnosti občinskih organov, za katerih sprejemanje bo po 
ustanovitvi zveze občin pristojen svet zveze. 

Za finančno poslovanje zveze občin se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
finančno poslovanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna in zakona, ki ureja 
financiranje občin in se nanašajo na javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

26. člen 

V 86. a členu se drugi stavek sedmega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Reprezentativno 
Je združenje, v katerega je včlanjenih najmanj trideset odstotkov občin.« 

27. člen 

Besedilo 90. člena se črta. 

28. člen 

Besedilo 90. a člena se spremeni tako, da se glasi: 

občina ne opravlja ali v nasprotju z zakonom opravlja z zakonom določene naloge iz 
svoje izvirne pristojnosti, mora pristojno ministrstvo opozoriti pristojni občinski organ in mu 
Predlagati način izvršitve posamezne naloge in določiti rok. 

Če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom iz prejšnjega odstavka in pristojno 
mjnistrstvo ugotovi, da občina ne zagotavlja skupnih potreb in interesov svojih prebivalcev in 

utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi,, za naravno oziroma 
i,v'jenjsko okolje ali premoženje, mora pristojno ministrstvo občini naložiti izvedbo naloge z 
°dločbo. Če občina ne izvrši odločbe v določenem v roku, jo na stroške občine izvrši 
"Unistrstvo v skladu z določbami zakona, ki ureja upravno izvršbo. 

29. člen 

90. a členom se dodajo novi 90. b, 90. c in 90. č člen, ki se glasijo: 

»90. b člen 

Očinski svet se lahko predčasno razpusti, če: 

21 poročevalec, št. 33 



- ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno 
ravnanje, 

- v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu 
z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob 
začetku leta ali 

- če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu ne sestane na 
sklepčni seji. 

Župana se lahko predčasno razreši, če: 

- ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega 
za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje, 

- je pristojni organ s pravnomočno odločbo ugotovil, da nezakonito razpolaga z 
občinskim premoženjem. 

V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski 
svet, v primeru razrešitve župana pa nadomestne volitve župana. « 

»90. c člen 
»O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog 
vlade. 

Preden izda sklep o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana mora državni zbor 
opozoriti občinski svet oziroma župana na njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati 
kako naj v primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če občinski svet oziroma župan ravna v 
skladu z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s sklepom ustavi. 

Državni zbor razpusti občinski svet oziroma razreši župana, če ugotovi, da razlogi niso 
odpravljeni, da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev 
občinskega sveta oziroma razrešitev župana v danem primeru primeren in nujen ukrep za 
zagotovitev lokalne samouprave v občini. 

Občinski svet oziroma župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega 
zbora iz prejšnjega odstavka. Če je vložena zahteva, je občinski svet oziroma župan razrešen z 
dnem objave odločitve ustavnega sodišča.« 

»90. č člen 

Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času d° 
izvolitve novega občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrdi 
novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. 

Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega 
župana podžupan. 

V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje vlada začasnega 
upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge. Začasni upravi ^ 
mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, k° ®e 

sestane na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja fun 
ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta in župana.« 
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30. člen 

V 93. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni organ 
odloča na podlagi predpisov občine.« 

31. člen 

V 100. b členu se spremenita deseti in enajsti odstavek tako, da se glasita> 

»Merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja, javnega podjetja 
določi s svojim aktom občinski svet občine ustanoviteljice oziroma organ občin 
soustanoviteljic iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona. V skladu z merili določena plača 
direktoija javnega podjetja ne sme presegati plače župana občine ustanoviteljice, plača 
direktoija skupnega javnega podjetja pa ne sme presegati najvišje plače župana občin 
soustanoviteljic. Za primeijavo se ne upošteva dodatkov za delovno dobo. 

Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja skupnega javnega zavoda, 
skupne javne agencije ali skupnega javnega sklada določi s soglasjem pristojnega ministra 
organ občin soustanoviteljic iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona.« 

32. člen 

V 16. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 51/02) se peti odstavek črta. 

prehodne in končne določbe 

33. člen 

Dokler ne bo z zakonom ali drugim predpisom drugače urejeno, imajo status mesta naselja, za 
katere je bilo s sklepom državnega zbora tako ugotovljeno. 

34. člen 

Spremembe 33.a člena zakona se v občinah, v .katerih je občinski svet imenoval podžupana, 
začnejo uporabljati po prvih naslednjih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega zakona. 

35. člen 

2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o postopku za ustanovitev občin ter o 
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96). 

36. člen 

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

1 
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OBRAZLOŽITEV: 

S 1. členom je spremenjen 10. člen, ki daje samoupravnim lokalnim skupnostim pravico do 
uporabe lastnega grba in zastave. Grb in zastava pa se morata razlikovati od grba in zastave 
Republike Slovenije, tujih držav in narodov ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti. S 
tretjim odstavkom je določena nujna vsebina žiga samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Z 2. členom je dopolnjen 12. člen zakona tako, da je dosedanji prvi odstavek, ki povzema 
določbo ustave, v skladu s katero območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev, dopolnjen z novim drugim 
odstavkom, ki določa, da je območje določeno z zakonom, tretjim, ki določa, da se tako 
določeno območje lahko spremeni samo z zakonom po opravljenem referendumu, s katerim 
se ugotovi volja prebivalcev in četrtim, ki določa, da se s tako spremembo zakona lahko 
ustanovi nova občina, določi njeno območje, ime in sedež, število članov prvega občinskega 
sveta in druge zadeve pomembne za konstituiranje. Določba je povezana s 5. členom, s 
katerim je nadomeščeno besedilo 14. člena zakona z novim besedilom, vsebina prvega 
odstavka 14. člena zakona, ki vsebuje način ustanovitve občine, pa je postala vsebina 
dopolnjenega 12. člena zakona. 

S 3. členom so spremenjene oziroma črtane alinee drugega odstavka 13. člena. Prva in sedma 
alinea sta usklajeni z izrazjem, ki je uporabljeno v področni zakonodaji, tretja in šesta, ki se 
nanašata na zasebno dejavnost trgovine in finančnih storitev, pa sta zaradi spremenjenih 
razmer črtani. 

/ 
S 4. členom je dopolnjen tretji odstavek 13. a člena zakona, ki med drugim določa razloge, 
zaradi katerih sme imeti občina tudi manj kot 5000 prebivalcev (geografski, obmejni, v 

narodnostni, zgodovinski ali gospodarski). Dopolnilo poudarja, da se izjemoma lahko 
ustanovi občina z manj kot 5000 prebivalci, vendar pa ne z manj kot 2000. 

S 5. členom je nadomeščeno besedilo 14. člena zakona, kije deloma preneseno v dopolnjeni 
12. člen, deloma pa črtano (drugi odstavek, ki je določal posebni zakon o postopku za 

spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine). Novi 14. člen ureja 
obvezno vsebino predloga in postopek s predlogom za spremembo območja občine in v tem 
okviru tudi za ustanovitev nove občine. Predlagatelji spremembe so praviloma predlagate J 
zakona (vlada, vsak poslanec, 5000 volivcev in državni svet) in občinski svet kot najvi j 
organ odločanja v občini. Če so predlagatelji vlada, poslanec, 5000 volivcev ali državni svet, 
pozove državni zbor občinski svet, da v določenem roku poda svoje mnenje o predlogu- 
Predlog pošlje državni zbor vladi, da poda svoje mnenje in predlog. Določba 5. člena Je 

povezana s končno določbo, s katero je določeno prenehanje veljavnosti Zakona o postop 
za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96). 

6. člen dopolnjuje zakon z dvema novima členoma, ki urejata referendum, s katerim 
ugotovi volja prebivalcev glede spremembe območja občine oziroma glede ustanovitve nove 
občine. Z novim 14. a členom je določeno, da državni zbor po obravnavi predloga skupaj 
pridobljen mnenjem in predlogom vlade ter mnenjem občinskega sveta, če ta ni predlaga e j, 
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove občine oziroma spremembo obm J 
občine, razpiše predhodni referendum, s katerim se ugotovi volja prebivalcev o spreme ^ 
območja oziroma o ustanovitvi nove občine. Če pa državni zbor ugotovi, da pogoj1 

ustanovitev nove občine oziroma spremembo območja občine niso izpolnjeni, bo spi J 
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sklep, s katerim bo predlagatelju sporočil razloge za zavrnitev predloga. S tem sklepom bo 
postopek o predlogu v državnem zboru končan. V skladu s prakso ustavnega sodišča je zoper 
tak akt pravno v;irstvo zagotovljeno v postopku ustavnosodne kontrole. Če bi ustavno sodišče 
ugotovilo, da državni zbor ni dovolj tehtno obrazložil razlogov za zavrnitev predloga, bi v 
skladu s svojo prakso vrnilo državnemu zboru predlog v ponovno oceno. To pa ne pomeni, da 
bi drža 'ni zbor moral nadaljevati postopek z razpisom referenduma. Odločitev o tem je 
prepuščena državnemu zboru po predhodni ponovni oceni predloga in pogojev za ustanovitev 
nove občine oziroma spremembo območja občine. 

Novi 14. b člen določa vsebino akta o razpisu referenduma. To je odlok državnega zbora, s 
katerim se določi območje oziroma več območij, na katerih se bo s predhodnim 
referendumom ugotavljalo voljo prebivalcev, referendumsko vprašanje oziroma 
referendumska vprašanja za različna območja, s katerim se natančneje opredeli vrsto 
predlagane spremembe območja občine, dan razpisa referenduma in dan glasovanja. Drugi 
odstavek ureja glasovalno pravico, ki jo ima vsak, ki ima na referendumskem območju volilno 
pravico za volitve v občinski svet. Tretji odstavek ureja subsidiarno uporabo določb zakona, 
ki ureja referendum in ljudsko iniciativo, za postopek, po katerem se opravi referendum, tretji 
odstavek pa pristojne organe za izvedbo referenduma. Določbi 14. a in 14. b člena sta 
Povezana s končno določbo, s katero je določeno prenehanje veljavnosti Zakona o postopku 
za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96). 

Z 7. členom je spremenjeno besedilo 15. a člena zakona, ki določa, da se prve volitve v 
organe nove občine izvedejo na prvih rednih lokalnih volitvah po njeni ustanovitvi. To hkrati 
Pomeni, da zakon ne ureja rokov za izvedbo postopkov za spremembo območij občin oziroma 
za ustanovitev novih občin, temveč te spremembe povezuje z mandatom občinskih organov. 
Drugi in tretji odstavek urejata imenovanje občinske volilne komisije nove občine. V četrtem 
odstavku je določen dan konstituiranja nove občine in začetka njenega delovanja. To je prvi 
dan proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile izvedene redne lokalne volitve, na 
katerih so bili izvoljeni organi nove občine. 

Dosedanje besedilo 15. a člena, ki določa, kdaj se šteje, da je naselje mesto, je izločeno iz 
Zakona o lokalni samoupravi, ki po vsebini ni ustrezen predpis za določanje meril za 
opredeljevanje vrst naselij. Z isto določbo je določena še pristojnost državnega zbora za 
Podeljevanje statusa mesta. Podeljevanje statusa mesta ima zgodovinske korenine, saj so 
^esta s podelitvijo statusa pridobila mestne pravice. V slovenskem sistemu lokalne 
samouprave pa imajo pravico lokalne samouprave občine in mestne občine. Ker status mesta 
nirna nikakršnih pravnih posledic, ohranitev podeljevanja tega statusa ni več smiselna. 

Poimenovanje vrst naselij je treba prepustiti strokovnim merilom, nenazadnje pa prepustiti 
°bčinam možnost, da s svojimi predpisi določajo naselja in v skladu s strokovnimi izhodišči 
todi, kakšne vrste so posamezna naselja. Naselja, ki so na podlagi aktov, izdanih po prejšnjih 
Predpisih in v skladu z ugotovitvenim sklepom državnega zbora, mesta, ta status ohranjajo v 
skladu s končno določbo 33. člena. 

8- člen dopolnjuje zakon z novim 15. b členom, ki ureja sklic in vodenje prve seje občinskega 
sveta po volitvah ter postopek konstituiranja občinskega sveta. Določba ureja tudi prvo sejo 
°bčinskega sveta nove občine tako, da v drugem odstavku posebej določa, da prvo sejo nove 
občine skliče predsednik oziroma predsednica volilne komisije, vodi pa jo njegov najstarejši 
^'an, oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. 
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Z 9. členom je črtana določba 16. a člena zakona, v kateri so v alineah našteti pogoji, ki naj bi 
jih izpolnjevala mestna občina. Na nekatere od teh pogojev mestna občina glede na svoje 
pristojnosti nima vpliva, ker jih vzpostavlja država (bolnišnica, srednje šole, univerzitene 
knjižnice itd.), drugi pogoji pa so v pristojnosti vsake občine (športno rekreativni objekti, 
javne službe itd.). Za določitev namena ustanovitve in posebnosti območja mestne občine 
zadostuje določba 16. člena zakona. 

V 10. členu sta spremenjena zadnja stavka tretjega in šestega odstavka 19.c člena zakona z 
namenom, da je zagotovljen nadzor župana, ki je v skladu z zakonom odgovoren za 
izvrševanje občinskega proračuna, katerega del je tudi finančni načrt ožjih delov občine, nad- 
sklepanjem pravnih poslov ožjega dela občine. Dosedanja rešitev v zakonu je vsebovala 
določbo, da je za pravne posle ožjega dela občine le nad določeno vrednostjo potrebno 
soglasje župana, kar pa se je v praksi pokazalo za premalo zavezujoče. Zato sprememba tega 
člena vsebuje rešitev, da so vsi pravni posli ožjega dela občine, sklenjeni brez predhodnega 
soglasja župana, nični. To pomeni, da iz njih ne nastanejo obveznosti oziroma druge pravne 
posledice. 

Zli. členom je spremenjena določba 21. a člena zakona. Sprememba določa, da ima občina 
dostop do vseh relevantnih podatkov, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog ter njena 
pristojnost za pridobivanje, obdelavo ter posredovanje podatkov. Določeno je, da občina 
pridobiva vse podatke brezplačno, oziroma nepremičninske pod enakimi pogoji k°l 

neposredni uporabniki državnega proračuna, na podlagi pisne zahteve, da jih lahko pridobi v 
pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski pošti, lahko pa tudi on 
line, če zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja varovanje osebni 
podatkov. 

12. člen vsebuje črtanje drugega stavka 22. člena zakona in alinej, ki določajo naloge, ki naj 
bi jih opravljale mestne občin. Določba je bila vnesena v veljavni zakon kot usmerjevalna 
določba, vendar pri pripravi področne zakonodaje ni bila upoštevana. Črtanje je tako potrebno 
glede na to, da je določba, ki sicer določa, da mestne občine kot svoje opravljajo še z zakon1 

določene posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj ifleS' 
neomejujoča in daje zadostno usmerjevalno podlago za urejanje teh pristojnosti mestnu 
občin. V alineah določene naloge, pa so v področnih zakonih urejene različno urejen^ 
nekatere naloge so v pristojnosti vseh občin (posegi v prostor, obratovalni čas gostins 
obratov). Nekatere naloge se v skladu z zakonom ne izvajajo več kot javne službe (geode 
služba, primestni promet), za regulacijo področij pa je pristojna država. Za naloge na P0^0 ^ 
srednjega poklicnega in višješolskega izobraževanja ter sekundarnega oziroma bolnišnicn g 
zdravstvenega viirstva, pa je ocenjeno, da je primernejša raven država oziroma v bo 
pokrajina. 

S 13. členom je črtana osma alinea 29. člen, ki določa, da daje občinski svet mnenje ^ 
imenovanju načelnikov upravnih enot. Določba ni v skladu z Zakonom o državni upravi, 
določa, da so načelniki imenovani v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih usluzbe 
(46. člen ZDU-1) in Zakonom o javnih uslužbencih, v skladu s katerim imenuje nace 
upravne enote minister, pristojen za upravo (drugi odstavek 82. člena ZJU). 

S 14. členom je dopolnjen 32. člen z novim sedmim odstavkom, ki določa, da m'^ga 

pristojna za finance in lokalno samoupravo določita obvezno vsebino poročila nadzo 
odbora občine. 
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15. člen ureja spremembe veljavnega 33. a člena tako, da je določeno, da podžupana, ki ga 
mora imeti vsaka občina zaradi pomoči županu, za nadomeščanje župana v primeru njegove 
odsotnosti oziroma zadržanosti ter zaradi opravljanja funkcije župana, če temu predčasno 
preneha mandat, imenuje izmed izvoljenih članov občinskega sveta župan. Župan lahko 
podžupana tudi razreši. Določba preprečuje vpliv problematike kohabitacije med občinskim 
svetom in županom na kontinuirano opravljanje županske funkcije, ki jo zahteva 
uresničevanje lokalne samouprave. Po prehodni določbi se bo spremenjena določba začela 
uporabljati po pivih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona, razen v občinah, kjer 
Podžupani niso imenovani. V teh občinah bodo župani imeli možnost imenovati podžupane. 
Tako zakon ne bo posegel v položaj podžupanov, ki so jih imenovali občinski sveti, v 
občinah, kjer podžupanov ni, pa bo zagotovljeno nadomeščanje župana v primeru njegove 
odsotnosti oziroma zadržanosti ter opravljanje funkcije župana, če temu predčasno preneha 
mandat. 

16. člen določa črtanje dela besedila v prvem odstavku 46. a člena zakona. V primeru 

samoprispevka, ne gre za splošni lokalni referendum temveč za glasovanje bodočih 
zavezancev o uvedbi samoprispevka. Glasovanje oziroma posebni referendum se opravi v 
skladu z Zakonom o samoprispevku. 

17. člen dopolnjuje določbo 47. a člena zakona z novim drugim odstavkom, ki ureja pravico 
občinskega sveta, da zahteva ustavnosodno presojo zahteve za razpis referenduma, ki so jo po 
Postopku določenem v 47. členu zakona vložili volivci. To lahko občinski svet stori 
najkasneje do izteka roka za razpis referenduma, torej v 15 dneh od vložitve zahteve volivcev. 
Ustavno sodišče odloči hitro, v 15 dneh. Z določbo je odpravljena nerazumna ureditev, v 
skladu s katero občinski svet ni imel možnosti, da prepreči poseganje v načela in vrednote 
ustavne ureditve z referendumskim odločanjem na lokalni ravni, temveč je moral o vprašanju, 
Postavljenem s pravilno vloženo zahtevo, razpisati referendum. 

18- člen s spremembo besedila prvega odstavka 49. člena zakona natančneje ureja delovno 
Področje občinske uprave in sicer smiselno enako kot je to z Zakonom o državni upravi 
določeno za državno upravo. Namen določbe je poudariti, da ima občinska uprava na 
območju občine v zadevah iz občinske pristojnost' smiselno enak položaj kot na območju 
države državna uprava. 

19. Člen s spremembo besedila prve' i odstavka 49. č člena zakona ureja financiranje 

°Pravljanja upravnih nalog, za katere so se občine odločile, da jih bodo na enega od načinov, 
kijih določa 49. a člen zakona, opravljale skupaj. Praviloma se sredstva za delo in sredstva za 
Ugotavljanje dnigih materialnih pogojev razdelijo po številu prebivalcev, lahko pa se z 
°dlokom določi drugače, kar bo predvsem potrebno v primeru, da se o skupnem opravljanju 
nal°g občinske uprave dogovorijo raznolike občine. Ker te raznolikosti v vsebini in obsegu 
Posameznih nalog občinske uprave zakon ne more natančneje opredeliti, prepušča občinam, 
da razdelitev stroškov skupnega opravljanja nalog občinske uprave uredijo s svojimi predpisi. 

Vsebina 20. člena je nov 50. b člen, ki ureja javno pooblastilo za opravljanje posameznih 
uPravnih nalog i i izvirne občinske pristojnosti. Občinski svet s predpisom določi, da se za 
0Pravljanje posameznih upravnih nalog podeli javno pooblastilo osebi javnega prava, drugi 
Pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje 
nalog zlasti, kadar je odločanje o pravicah in pravnih koristih posameznikov povezano z 
12vajanjem javnih služb (vrtci, priključitev na javne infrastrukturne objekte itd.) in kadar se te 
naloge v celoti ali delno financirajo s plačili uporabnikov. Namen določbe je določitev 
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zakonske podlage za podeljevanje občinskih javnih pooblastil, ki ne morejo temeljiti le na 
določbah zakonov, ki omogočajo podeljevanje javnih pooblastil za opravljanje nalog občinske 
uprave, ki so določene z zakonom. V načelu lahko občina določi del svojih nalog s svojim 
statutom, seveda le na način in v obsegu, ki ne pomeni posega v pristojnosti državne uprave 
oziroma nosilcev javnih pooblastil za opravljanje nalog državne uprave. Po drugi strani pa je 
občina na podlagi načel lokalne samouprave, ki jih vsebuje Evropska listina lokalne 
samouprave, samostojna pri vzpostavitvi organizacijske strukture za izvajanje svojih nalog, ce 
ne poseže v z zakonom določene strukture. 

Vsebina 21., 22. in 23. člena je uskladitev določb 56. člena z Zakonom o financiranju občin 
ter 57. in 59. člena z določbami Zakona o javnih financah. Do sedaj so se določbe obeh 
posebnih zakonov uporabljale kot določbe poznejših zakonov, zaradi neusklajenosti določb 
Zakona o lokalni samoupravi pa veljavna ureditev ni bila dovolj jasna in nedvomna. 

V skladu s 24. členom se v drugem odstavku 68. člena, ki ureja pristojnost državnih organov 
za odločanje o pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene 
pristojnosti, črta besedilo, na podlagi katerega bi bilo mogoče sklepati dvoje in sicer, da lahko 
občinska uprava dobi javno pooblastilo za opravljanje posameznih upravnih nalog iz državne 
pristojnosti oziroma da so državni organi pristojni za odločanje o pritožbah zoper posamične 
upravne akte nosilcev lokalnih javnih pooblastil. Glede na to, da so občine kot temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti samostojne pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti, je v 

skladu s tretjim odstavkom 140. člena ustave le pristojnost državnih organov za odločanje o 
pritožbah zoper posamične akte izdane v okviru prenesenih pristojnosti. 

25. člen dopolnjuje določbo 86. člena, ki ureja interesne zveze občin kot institucionalno 
obliko medobčinskega sodelovanja. Nova določba tretjega odstavka, ki določa, da morajo 
občine ustanoviteljice v aktu o ustanovitvi zveze določiti »regulatorno« pristojnost zveze. 
Torej tiste predpise in odločitve, ki jih bo namesto njihovih organov, po ustanovitvi zveze 
sprejemal svet zveze. Četrti odstavek pa ureja za finančno poslovanje zveze občin smise 
uporabo določb predpisov, ki urejajo finančno poslovanje posrednega uporabnika državnega 
ali občinskega proračuna in zakona o financiranju občin, ki se nanašajo na občinske javne 
zavode. 

26. člen spreminja in dopolnjuje 86. člen zakona, ki ureja združevanje občin v združenja tako, 
da določa kot pogoj za pridobitev statusa reprezentativnosti, daje v združenje vključeni _ 
odstotkov občin. Obe delujoči združenji, torej Združenje občin Slovenije in Skupnost o 
Slovenije, ohranita status reprezentativnosti, ki jima je bil urejen na podlagi 16. člena ^aK 
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02)- 
določbi je z 32. členom črtan peti odstavek, ki določa rok, v katerem morata zdruz 
izpolniti pogoje za reprezentativnost, da se jima statusa ne odvzame. 

S 27. členom je črtan 90. člen zakona, ki ureja postopek v primeru, da občina ne op ^ 
prenesenih nalog. Tako je opravljena uskladitev z Zakonom o državni upravi, s katerim Je^ 
urejen nadzor ministrstev nad zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo opravljanja 
občine prenesenih nalog odločanja o upravnih stvareh iz državne pristojnosti (66., 67., ^ 
69., 70. in 71. člen ZDU-1). Z 28. členom pa je spremenjeno besedilo 90. a člena ta 
natančneje ureja dolžnost pristojnih ministrstev za spremljanje izvajanja z zakonom raVjti 
občinskih izvirnih nalog, svetovanje ter primere, v katerih mora ministrstvo te naloge °P. gtj 
samo za račun občine. Po spremembi bo Zakon o lokalni samoupravi urejal nadzor zako:^pU* 
dela občinskih organov v zadevah iz njihove izvime pristojnosti, le v delu, v katerem Je 
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1 pomanjkljiv (glede nadzora nad predpisi, s katerimi lahko občina na splošen način ureja 
naloge iz prenesene državne pristojnosti) pa tudi nadzor v zadevah iz prenesene pristojnosti. 

29. člen dopolnjuje zakon z novimi določbami, ki urejajo razloge in postopek predčasne 
razpustitve občinskega sveta oziroma razrešitve župana. 90. b člen, ki ga je razveljavilo 
ustavno sodišče je v celoti nadomeščen. V novem 90. b členu navedeni razlogi za razpustitev 
občinskega sveta, ki so trije in se nanašajo na neizvrševanje odločb ustavnega sodišča, ki mu 
nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje, nesprejem zakonito pripravljenega in 
vloženega proračuna in nesklepčne seje. Razloga za razrešitev župana sta neizvrševanje 
odločb ustavnega ali upravnega sodišča in s pravnomočno odločbo ugotovljeno nezakonito 
razpolaganje z občinskim premoženjem. Vse tri razloge je moč dokazati objektivno in ne 
dopuščajo arbitriranja. Postopek je urejen v 90. c členu tako, da je določeno, da o razpustitvi 
oziroma razrešitvi odloča državni zbor na predlog vlade. Državni zbor mora pred odločitvijo 
opozoriti občinski organ na ugotovljene nezakonitosti ter mu predlagati kako in v kakšnem 
roku naj jih odpravi. Državni zbor lahko razpusti občinski svet ali razreši župana, če oceni, da 
je tak ukrep nujen za zagotovitev lokalne samouprave v občini, da so bili pred tem izvedeni 
vsi drugi milejši z zakonom določeni ukrepi ter, da je ukrep tudi sicer sorazmeren stoijeni 
kršitvi. Občinski svet oziroma župan lahko zahteva ustavnosodni nadzor sklepa državnega 
zbora. 90. č člen določa, da v primeru, daje razpuščen občinski svet, opravlja nujne naloge iz 
njegove pristojnosti župan, vendar mora svoje odločitve predložiti v potrditev 
novoizvoljenemu občinskemu svetu, nujne naloge iz pristojnosti župana, če je ta razrešen, pa 
opravlja podžupan. Glede na različnost razlogov za razpustitev občinskega sveta in za 
razrešitev župan, so hkratni ukrepi zoper njiju lahko uporabljeni le izjemoma. Lahko pa se to 
zgodi, zato tretji odstavek ureja začasno izvrševanje nujnih nalog obeh občinskih organov 
tako, da jih začasno opravlja začasni upravitelj, ki ga imenuje vlada, ki mora pri tem paziti na 
to, da za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja nezdružljivo funkcijo. 
Začasni upravitelj mora vse odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenim občinskim 
organom. 

Z 30. Členom je dopolnjena določba 93. člena zakona z novim drugim odstavkom, ki določa, 
da ima občina pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni organ 

odloča na podlagi predpisov občine. Namen določbe je zagotoviti občini nadzorstvo nad 
lzvajanjem njenih predpisov, predvsem s področja prostora in prihodkov, ki so podlaga za 
odločanje o pravicah in pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb v upravnem postopku, za 
katerega so v skladu z zakonom pristojni državni upravni organi (upravne enote in davčni 
uradi). 

31. člen s spremenjenim desetim odstavkom 100. b člena ureja določanje meril za plače 
direktoijev javnih podjetij in tudi predstavnikov ustanoviteljev v organih javnih podjetij tako, 
^a določi merila občinski svet občine ustanoviteljice oziroma skupni organ občin 
soustanoviteljic, če gre za skupno javno podjetje. Plače direktorjev javnih podjetij (osnovna in 
dodatki) so po višini omejene s plačo župana (osnovna in dodatki) oziroma plačo tistega 
župana ene od soustanoviteljic, ki mu pripada najvišja plača. Spremenjeni enajsti odstavek 
določa pristojni organ za določitev plačnega razreda ravnatelja oziroma direktorja skupnega 
°bčinskega javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada, torej organizacij, ki jih ustanovi 
veČ občin, ki morajo za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviti skupni organ 
Ustanoviteljev po 61. členu zakona. 

Obrazložitev k 32. členu, s katerim je črtan peti odstavek 16. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02), na podlagi katerega bi 

k 
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morali obe obstoječi združenji v treh letih po njegovi uveljavitvi izpolniti pogoje za pridobitev 
statusa reprezentativnosti, sicer bi se jima ta odvzel, je vsebovana v obrazložitvi k 26. členu, s 
katerim je sprememba povezana. 

Obrazložitev prehodne določbe 33. člena, s katero naselja, za katere je tako ugotovil državni 
zbor s svojim sklepom, ohranijo status mesta, je vsebovana v obrazložitvi k novemu besedilu 
15. a člena, s katerim je določba povezana. 

Z 34. členom je preprečeno poseganje v položaj podžupanov, ki ga omogoča spremenjena 
določba 33. a člena. Župan bo po uveljavitvi zakona lahko imenoval podžupana samo, če ta m 
že imenovan s sklepom občinskega sveta. Po prvih naslednjih rednih lokalnih volitvah pa 
bodo podžupane morali imenovati župani. 

Z 35. členom so razveljavljene določbe Zakona o postopku za ustanovitev občin ter o 
določitvi njihovih območij v celoti, ker je postopek s spremembami in dopolnitvami zakona v 
celoti urejen. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

10. člen 
Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in zastave. 

Grb in zastava se morata razlikovati od grbov in zastav drugih lokalnih samoupravnih 
skupnosti. 

Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo pečat, ki mora vsebovati označbo in ime 
Samoupravne lokalne skupnosti 

12. člen 
Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 

Potrebami in interesi prebivalcev. 

13. člen 
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in 

Spolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. 
Šteje se, da je občina sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in 

Spolnjevati naloge iz prejšnjega odstavka, če so zagotovljeni naslednji pogoji: 
osemletno šolanje (popolna osnovna šola); 
Primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja); 
preskrba z življenjskimi potrebščinami (trgovina z živili in mešanim blagom); 
komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
oskrba z električno energijo); 
Poštne storitve; 
HnanČne storitve hranilnice ali banke; 
knjižnica (splošno izobraževalna ali šolska); 
prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 

13.a člen 
Občina ima najmanj 5000 prebivalcev. 
Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev, če gre za ustanovitev 

n°Ve občine z združitvijo dveh ali več občin. 
Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov 

e •meti občina izjemoma tudi manj kot 5000 prebivalcev. 
Pri ustanavljanju občin se morajo kriteriji iz 13. in 13. a člena upoštevati kot celota. 

14. člen 
Občina se ustanovi in njeno območje določi z zakonom po prej opravljenem 

erendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. 
Postopek za ustanovitev občin in določitev njihovih območij ureja poseben zakon. 

15. a člen 
Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni 

oti. naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. 
Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev. 
Naselje dobi status mesta z odločitvijo Državnega zbora. 

Pori ^'eck naselij, ki so status mesta že dobila v skladu s predpisi, veljavnimi v času 
"tve, Državni zbor samo ugotovi, da že imajo status mesta. 
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16.a člen 
Mestna občina mora na svojem območju poleg pogojev iz 13. člena tega zakona 

izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- poklicne in srednje šole ter oddelke visokih šol in fakultet; 
- bolnišnico; 
- omrežje javnih služb; 
- telekomunikacijska središča; 
- univerzitetne in specialne knjižnice, specializirani INDOK centri; 
- kulturna dejavnost (gledališča, muzeji, arhivi); 
- lokalne RTV postaje in tisk; 
- Športno rekreacijski prostori in objekti; 
- znanstveno raziskovalna dejavnost. * 

19.c člen 

Statut občine lahko določi, daje ožji del občine pravna oseba javnega prava. 
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, nastopa v pravnem prometu v okviru 

nalog, ki so določene s statutom občine oziroma z odlokom iz drugega odstavka prejšnjega 
člena. 

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, ga zastopa njegov svet. Statut občine 
lahko določi, da zastopa ožji del občine predsednik njegovega sveta. Statut občine lahko tu 
določi, da so pravni posli nad določeno vrednostjo, ki jih sklene ožji del občine, veljavni le o 
soglasju župana. 

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, odgovarja za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina. 

Ce ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine pravna oseba, preneha obstajati 1 

če mu preneha pravna subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na občino 
oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo a i 
razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine. 

V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine določi, da v okvi 
nalog ožjega dela in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh nalog obci 
pri izvajanju odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela ali nJ®^° 
predsednik. Statut občine lahko v tem primeru določi tudi, da so pravni posli nad določen 
vrednostjo veljavni le ob soglasju župana. 

21. a člen 
Občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter za 

potrebe pridobiva na podlagi pisne zahteve statistične in evidenčne podatke od pooblaščen 
organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov. ^ 

Za potrebe iz prejšnjega odstavka, občina na podlagi pisne zahteve pridobiva ^ 
upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebi va i 
in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki >m 
sedež ali premoženje oziroma del premoženja v občini. . -a 

Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvaj 
svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke: 

- enotno matično številko občana, 
- ime in priimek, 
- kraj rojstva, 
- državljanstvo, 
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- stalno in začasno prebivališče 
- zakonski stan. 
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na 

magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno 
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. 

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko 
računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli 
neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s 
katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov. 

22. člen 
Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki 

urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz 
državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. V tem okviru mestna občina zlasti: 
- urej a j avni primestni promet; 
- ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju; 
- izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju; 
- izvaja naloge na področju geodetske službe; 
- zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol na svojem območju; 
- zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundami ravni na svojem območju. 

29. člen 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 

občine. 
V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 

- sprejema statut občine; 
- sprejema odloke in druge občinske akte; 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
" sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
" daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino; 
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega 

sveta; 
~ nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 

občinskega sveta; 
* daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot; 
" imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote; 
* odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače 

določeno; 
" imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 
* odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne 
Pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. 

32. člen 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Občinski svet imenuje 

Člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. V okviru svoje pristojnosti 
nadzorni odbor: 

opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; 
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
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Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v 
roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so 
mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva 
nadzorni odbor. 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in 
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati 
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, 
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih 
sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili 
in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so 
dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge 
v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, oblikovanje 
nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora, 
obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi 
nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom 
občine sprejme svoj poslovnik. 

33.a člen 
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet 

na predlog župana izmed članov občinskega sveta. ^ 
Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog župana podžupana, ^ 

bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času 
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve 

novega župana. ^ 
Podžupan se lahko odloči, da bc funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan- 

poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet. . 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge 

pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. . 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Ce i 

občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, 
pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojn 
župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje 
funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, P 
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta teKo 
naloge iz pristojnosti župana. 

46.a člen ^ -e 

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanji 
tako določa zakon. .nj 

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona o 
samoupravi in zakona o referendumu in ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa m 
referendum, ni drugače določeno. 
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47. a člen 
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predloga 

oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma 
določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu ter določi 
dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja. 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s statutom občine za objavo 
splošnih aktov občine. 

49. člen 
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. 
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s 

katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. 
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik 

občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv 
direktor ali direktorica občinske uprave. 

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske uprave, pooblasti tajnik za 
Posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in 
razrešuje župan. 

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan. 
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi 

odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika organa občinske uprave o stvari tudi 
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh. 

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o 
stvari tudi odloči. 

49.Č člen 
J. Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine, ki so organ 

skupne občinske uprave ustanovile, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do 
Števila vseh prebivalcev teh občin. 

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske 
uPrave odgovarjajo solidarno občine, ki so organ ustanovile. 

56. člen 
Država je dolžna zagotoviti občini dodatna sredstva: 

~ za opravljanje nujnih nalog občine; 
- za financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje občini; 
~ za sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, kadar ima poseben interes za njen 

razvoj; 
- izravnavo z investicijskim vložkom v skladu s programom v občinah z najnižjim 

komunalnim standardom. 
Z državnim proračunom se za posamezno proračunsko obdobje ob upoštevanju 

Clmbolj enakomernega regionalnega razvoja določi višina finančnih sredstev, ki se dodelijo 
Posamezni občini zaradi nemotenega izvajanja lokalnih zadev javnega pomena iz tretje alinee 
P^ega odstavka tega člena. 

Višina sredstev iz drugega odstavka tega člena se za posamezno občino določi zlasti 
Slede na: 

število prebivalstva in poseljenost občine, 
"* geografske značilnosti, 
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- status občine z vidika posebnih interesov države za njen razvoj. 

57. člen 
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo biti 

zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom. 
Občina lahko razpolaga samo s tistimi dohodki, ki so bili vplačani v proračun do 

konca proračunskega leta. 
Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu občine, je potrebno pridobiti 

predhodno soglasje občinskega sveta. 
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s 

proračunskim letom za državni proračun. 
Če občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba občine začasno financira 

po proračunu za prejšnje leto. 

59. člen 
Računsko sodišče preverja poslovanje samoupravne lokalne skupnosti ter pravnih 

oseb, ki jih ustanovi samoupravna lokalna skupnost ali je njihov lastnik. 
Porabo sredstev iz prvega odstavka 55. člena in prvega ter drugega odstavka 56. člena 

nadzoruje tudi ministrstvo, pristojno za finance. 

68. člen 
Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih stvareh in o drugi 

pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku- 
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti 

in na podlagi javnih pooblastil, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon. 

86. člen 
Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravni 

nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom 
ustanovitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovijo enonamenske ali večnamens 
interesne zveze. 

Zveza ima svet, ki ga sestavlja z aktom o ustanovitvi zveze določeno število 
predstavnikov občinskih svetov občin ustanoviteljic. Vsaka od ustanoviteljic mora imeti vs^J 
enega člana sveta in nobena ne more imeti več kot polovice članov sveta. Z a^orn.n 

ustanovitvi zveze se določi ime in sedež zveze, naloge, ki jih bodo ustanoviteljice urejale i^ 
izvajale v zvezi, začetek delovanja in prenehanje zveze, pristojnosti, sestavo, organizacijo 
način odločanja sveta, zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje nalog zVC ' 
zastopanje zveze, pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter načela ureJ 
medsebojnih premoženjskih in drugih razmerij. 

Akt o ustanovitvi zveze predložijo ustanoviteljice v hrambo ministrstvu, pristojnem11 

za lokalno samoupravo. Zahtevi za hrambo akta o ustanovitvi zveze priložijo župani °^in 

ustanoviteljic sklepe občinskih svetov, s katerimi je bil akt sprejet. Ministrstvo prevzame 
v hrambo z odločbo, katere izrek in akt o ustanovitvi zveze objavijo župani občin 
ustanoviteljic v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave pridobi zveza status os 
javnega prava. 

Poslovanje zveze ter njene pravice, obveznosti in odgovornosti se opredelijo 
ustanovnim aktom zveze. 

86.a člen 
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Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 
usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje. Z aktom o 
ustanovitvi združenja določijo ustanoviteljice ime in sedež združenja, cilje in naloge združenja, 
pravice, obveznosti in odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje združenja, 
pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja oziroma prenehanja članstva, organe 
združenja, financiranje združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje. 

Združenje lahko v imenu združenja uporabi ime »Slovenija«, izpeljanko ali kratico 
imena Republike Slovenije, če za to pridobi dovoljenje Vlade Republike Slovenije. 

Akt o ustanovitvi združenja predložijo ustanoviteljice v hrambo ministrstvu, 
pristojnemu za lokalno samoupravo. Zahtevi za hrambo priloži pooblaščena oseba združenja 
sklepe občinskih svetov o članstvu v združenju in statut združenja. Ministrstvo izda odločbo o 
hrambi. Akt o ustanovitvi združenja, statut združenja in izrek odločbe o hrambi objavi 
združenje v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Združenje občin je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi. Združenje pridobi status pravne 
osebe javnega prava z dnem objave iz prejšnjega odstavka. 

Združenje predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo 
sprejemajo zakone, ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti 

m odgovornosti občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi. 

Združenje lahko ustanovi strokovne službe za opravljanje strokovnih nalog za 
združenje, opravljanje informacijskih in izobraževalnih nalog in zagotavljanje strokovne 
Pomoči občinam in zvezam občin. Združenje lahko ustanovi skupne strokovne službe, ki po 
Pooblastilu izvajajo naloge za članice združenj. 

Združenje lahko pridobi lastnost reprezentativnosti. Reprezentativno je združenje, v 
katerega je včlanjenih najmanj ena četrtina občin, na območju katerih stalno prebiva najmanj 
ena četrtina prebivalcev Republike Slovenije. Reprezentativnost združenja se ugotovi v 
odločbi iz tretjega odstavka tega člena. 

Vlada Republike Slovenije določi merila in postopek za sestavo stalnega 
Predstavništva reprezentativnih združenj občin za sodelovanje z državnimi organi, ter njihovih 
delegacij v mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih 
Mednarodnih organizacijah. Pri tem upošteva načelo, da se število članov posameznih 
delegacij določi po proporcionalnem načelu glede velikosti združenja in zagotovi, da ima 
ysako reprezentativno združenje v delegaciji vsaj enega predstavnika, kadar število članov 
delegacije to dopušča. 

Sredstva za delegacije reprezentativnih združenj v organih Sveta Evrope in Evropske 
Unije, ki bremenijo države, se zagotovijo v državnem proračunu. 

90. člen 
Če občina ne izvaja prenesenih nalog ali nalog na podlagi javnih pooblastil ji pristojno 

■ministrstvo naloži izpolnitev naloge z odločbo. 
Če občina z odločbo v določenem roku ne izpolni naloge, sprejme ministrstvo 

Potrebne ukrepe na stroške občine. 

90.a člen 
Če občina ne izvaja nalog iz izvime pristojnosti v skladu z zakonom, jo pristojno 

^'nistrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev naloge. Če občina v določenem v roku naloge ne 
1Zvrši, mora ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti občine na stroške občine 

S'^oof 

L 
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neposredno opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali 
zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

93. člen 
Občina oziroma pokrajina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah m 

obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi organi položaj stranke, če so s temi 
akti neposredno prizadete njene pravice in koristi, določene z ustavo in zakoni. 

100. b člen 
Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za 

občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih 
(Uradni list SRS, št 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-1, 4/93) in določbe Zakona o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 18/94, 36/96). 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, ce 

funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljaj0 

nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana. 
Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini občin se 

določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo: 
- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0 
- v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5 
- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0 
- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5 
- v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0 
- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0 
- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5 

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijs 
dodatek). 
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v mestni občini Ljubljana je " 
%, mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60% , v občinah iz tretje do sedme 
skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan opravlja funkcijo 
nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil če bi funkcijo opravlja 
poklicno. 

Višina plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana in plačilo za opravljanje 
funkcije člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. Plače oziroma plačila za 
opravljanje funkcije so lahko določena s količniki, ali odstotki od plače župana, brez 
njegovega dodatka za delovno dobo. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme 
presegati 80% plače župana, če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo 
opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plačilo za opravljanje 

funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji 
delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovn 
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme preseg 
15% letne plače župana. 

nito 
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v jav ^ 
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti razen dodatka za delovno dobo, 
pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. 

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški ali četrt^ 
skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, 
uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi- 
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delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno 
uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot, v kolikor 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave, 
določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom tega zakona, je količnik za 
določitev osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z 
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z 
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6.00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo 
pa 5,3. Količnik za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00. 

Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih 
zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za 
opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno 
drugače. Na podlagi merili določene osnovne plače direktoijev ne smejo presegati plače 
župana. 

Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij 
določi organ iz četrtega odstavka 61.člena tega zakona. Na podlagi meril določene plače ne 
smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic. 

Občine morajo uskladiti svoje splošne akte s tem zakonom v 60 dneh po njegovi 
uveljavitvi. 

Določba 6.člena tega zakona, v kolikor se nanaša na položaj tajnika občine po zakonu, 
ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih. 

Določba 9.člena tega zakona, ki se nanaša na tretji odstavek 50.a člena zakona o 
lokalni samoupravi, se uveljavi po uveljavitvi zakona o inšpekcijskem nadzoru. 

Z dnem objave aktov iz tretjega odstavka 86.a člena pridobita lastnost 
reprezentativnosti Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. 

Združenji iz prejšnjega odstavka morata izpolniti kriterije o reprezentativnosti iz 
sedmega odstavka 86.a člena v roku treh let po uveljavitvi tega zakona, sicer se z odločbo 
status reprezentativnosti odvzame. 

' Zakon jc začel veljati 12.6.2002 

IZ ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI 
SAMOUPRAVI (ZLS - L) (Uradni list RS, št. 51/02)' 

16.člen 
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1. DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

1.1. PODATKI O PREGONU STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 2004 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 31.383 polnoletnih, 3.262 
mladoletnih in 55.940 neznanih storilcev kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 2003, ko je 
bilo ovadenih 31.759 polnoletnih, 3.621 mladoletnih in 46.104 neznanih storilcev kaznivih 
dejanj, seje število prijavljenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj zmanjšalo za 376 ali 1%, 
mladoletnih zmanjšalo za 359 ali 10% in neznanih storilcev povečalo za 9.836 ali 21%. 

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 12.324 polnoletnih oseb, so državna 
tožilstva v letu 2004 obravnavala ovadbe s skupaj 43.707 polnoletnimi storilci, v letu 2003 pa 
z 43.646 storilci. To pomeni, da je bilo v letu 2004 obravnavanih 61 ali 0,14% več 
prijavljenih polnoletnih storilcev kot v letu 2003. 

Zavržene so bile ovadbe za 13.824 oseb, kar predstavlja 32% obravnavanih ovadenih 
polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. V letu 2003 so bile zavržene ovadbe zoper 13.105 
polnoletnih oseb, kar je predstavljalo 30% obravnavanih oseb. 

Zoper 1.957 oseb ali 14% 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. 

Po uspešno končanem postopku poravnavanja so bile zavržene ovadbe zoper 705 oseb in po 
odloženem pregonu zoper 1.533 oseb S pomočjo alternativnih oblik obravnavanja bagatelnih 
kaznivih dejanj (zagrožena kazen zapora do treh let) je bila torej zavrženih skupno 2.238 
ovadb, to je 16% vseh zavrženj. Hkrati predstavlja to 5% vseh ovadb zoper polnoletne osebe, 
ki so jih v preteklem letu obravnavala državna tožilstva. 

Poleg tega so bile po poravnavi in odloženem pregonu zavržene ovadbe zoper 539 ovadenih 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, kar predstavlja 33% vseh zavrženih ovadb zoper 
mladoletnike oziroma 13% vseh obravnavanih ovadb zoper mladoletnike. 

Ob koncu leta 2004 so ostale nerešene ovadbe glede 10.261 oseb, kar je za 659 oseb manj kot 
v predhodnem letu. Nerešene ovadbe so še v delu pri državnih tožilstvih zoper 3.390 oseb in 
pri drugih organih zoper 6.871 oseb, od tega pri MNZ PU zoper 1.732. 

Kazenski postopek so v letu 2004 državna tožilstva sprožila zoper 14.840 oseb in sicer zoper 
10.187 oseb z vložitvijo obtožnega predloga, zoper 835 oseb z vložitvijo neposredne 
obtožnice in zoper 3.818 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske preiskave. Državna tožilstva so 
pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali pred drugačno rešitvijo predlagala 
Preiskovalnim sodnikom posamezna preiskovalna dejanja zoper 3.632 oseb. 

po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 2.564 oseb, zoper 692 oseb pa so 
državna tožilstva na osnovi zakonitih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta 
Pa so ostale pri tožilstvu nerešene ovadbe glede 3.390 oseb, kar je za 667 ali 16% manj kot v 
'etu 2003. 
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V letu 2004 je bilo obtoženih 13.586 oseb, kar je v primerjavi z letom 2003, ko je bilo 
obtoženih 13.852 oseb, za 266 ali 2% manj obtoženih polnoletnih oseb. 

V letu 2004 so se državni tožilci udeležili 30.059 glavnih obravnav in zaslišanj obdolžencev v 
preiskavi, kar je za 1.960 ali 7% več kot leto poprej. 

Na podlagi vloženih obtožb so okrožna sodišča odločila s sodbami o 8.977 osebah, kar je za 
1172 oseb ali 15% več kakor leta 2003, koje bila izrečena sodba glede 7.805 obtoženih oseb. 

V letu 2004 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 8.189 oseb, oproščenih obtožbe je bilo 
788 oseb in za 1.930 oseb je bila izdana zavrnilna sodba.1 

Zoper sodbe sodišča prve stopnje so državna tožilstva vložila 1.123 pritožb, od tega zaradi 
odločbe o kazni 530. Upoštevaje obsodilne in oprostilne sodbe so državna tožilstva napadala 
vsako 8. sodbo. Do konca leta so sodišča odločila o 875 pritožbah in od tega ugodila 418 
pritožbam, 457 pa so jih zavrnila kot neutemeljene. O 248 pritožbah sodišče še ni odloČilo. 
Po mnenju višjih državnih tožilcev je bilo delo okrožnih tožilcev na pritožbenem področju na 
dovolj visokem strokovnem nivoju. 

Višji državni tožilci so v pritožbenem postopku proučili 3.541 zadev in o njih izdelali pisna 
mnenja. Tako so višji državni tožilci na Vrhovnem državnem tožilstvu proučili 1.552 zadev, 
na Zunanjem oddelku v Celju 375 zadev, v Kopru 503 in v Mariboru 1.111 zadev. Višji 
državni tožilci so se udeležili 963 javnih in nejavnih sej pritožbenih senatov. 

Vrhovno državno tožilstvo je v preteklem letu (obravnavalo je skupno 884 kazenskih ter 
1.902 civilnih in upravnih zadev) vložilo 125 zahtev za varstvo zakonitosti v kazenski > 
prekrškovnih, civilnih in upravnih zadevah. Razen tega je Vrhovno državno tožilstvo preje 
od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letu 2004 še 326 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. odst. 423. čl. ZKP, v kateri 
so zavzeli stališče do pravnih vprašanj ter o utemeljenosti ali neutemeljenosti takih zahtev 
podali svoje predloge. Vrhovno državno tožilstvo je tudi usmerjalo delo nižjih državn' 
tožilcev, dajalo splošna navodila za poenotenje tožilske prakse ter pomoč pri reševa j 
konkretnih zadev. 

1 Sodbo, s katero zavrne obtožbo, izreče sodišče: 
a. če je tožilec v času od začetka do konca glavne obravnave umaknil obtožbo; 
b. če je oškodovanec umaknil predlog; .. 
c. če je bil obtoženec za isto dejanje že pravnomočno obsojen, oproščen obtožbe ali Je 

postopek zoper njega s sklepom pravnomočno ustavljen, 
d če je bil obtožencu odpuščen pregon z amnestijo ali pomilostitvijo ali če kazenski 

pregon ni več dopusten zaradi zastaranja ali če so podane druge okoliščine, ki 
izključujejo kazenski pregon (357. člen ZKP) 

poročevalec, št. 33 46 



1.2 SODELOVANJE V EUROJUST-U 

SPLOŠNO 

Slovenska nacionalna predstavnica v Eurojustu je z delom pričela v juliju 2004. Ker Slovenija 
nima zakona o Eurojustu, je odločitev v zvezi z Eurojustom sprejela slovenska vlada. V 
skladu z vladnim sklepom je za nacionalnega predstavnika v Eurojustu za dobo štirih let lahko 
imenovan le višji ali vrhovni tožilec in sicer po postopku določenem v Zakonu o predlaganju 
kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč. To pomeni, da 
slovenskega nacionalnega predstavnika v Eurojustu imenuje Državni zbor z absolutno večino. 
Sedanja slovenska predstavnica v Eurojustu je vrhovna državna tožilka, ki je obdržala vse 
svoje pristojnosti v domači državi. Kot vrhovna državna tožilka lahko deluje na območju 
celotne države, to pa je pomembna prednost za uspešno delo v Eurojustu. 

Tako kot vsak državni tožilec ima nacionalni predstavnik dostop do podatkov iz kazenske in 
drugih evidenc. V skladu z zakonom o tajnih podatkih ima nacionalni predstavnik dostop tudi 
do podatkov z označbo "tajno" in "EU-secret". 

1 decembra 2004 je službo nastopila tudi tajnica nacionalne predstavnice tako, da slovensko 
predstavništvo v Eurojustu od navedenega datuma šteje dve osebi. 

delo na zadevah 

Od julija 2004 je bilo registriranih in obravnavanih pet slovenskih zadev. Ena od njih pa je 
bila v tem času že uspešno rešena in zaključena. 

Vrste kaznivega dejanja v teh petih primerih: 
- 2 primera pranja denarja 

1 primer trgovine z mamili 
1 primer hude poslovne goljufije 
1 primer umora na grozovit način 

V večini primerov je šlo za pospešitev mednarodne kazenskopravne pomoči in izmenjavo 
informacij. 

V enem primeru je šlo za posredovanje mednarodne kazenskopravne pomoči preko Eurojusta 
(Sklep o Eurojustu, 6/g člen). 

V enem primeru je Eurojust pomagal v preiskavi, v katero je bila vpletena Slovenija, kot 
članica EU in druga država, ki ni članica EU, saj je bila njegova pomoč bistvenega pomena za 
uspešno reševanje zadeve (Sklep o Eurojustu, 2. odstavek 3. člena), ker je bil zasežen denar in 
ustavljena transakcija v Sloveniji, tožilec pa v kratkem času ni mogel pridobiti informacije o 
Predhodnem kaznivem dejanju, ki je bilo stoijeno v državi nečlanici EU. 

V petih primerih je slovenska nacionalna predstavnica sodelovala pri reševanju zadev, v 
katerih je bila za pomoč zaprošena Slovenija. 
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PROMOCIJA EUROJUSTA 

Na povabilo urednika slovenske pravne revije, ki je bila tematsko posvečena evropskim 
institucijam, je slovenska nacionalna predstavnica pripravila članek o pristojnostih in cilji 
Eurojusta. Članek je bil objavljen 14. oktora 2004 v Pravni praksi. 

15. novembra 2004 je slovenska nacionalna predstavnica v sodelovanju z Eurojustovim 
predstavnikom za stike z javnostmi sprejela in Eurojust predstavila petdesetim študentom 
Pravne fakultete v Ljubljani, ki so v sklopu akademske ekskurzije obiskali nekatere evrops e 

institucije. 

17. novembra 2004 sta podpredsednica Eurojusta gospa Ulrike Haberl-Schwarz in slovenska 
nacionalna predstavnica Eurojusta predstavili slovenskim tožilcem na njihovih vsakoletn 
izobraževalnih dnevih na Bledu v Sloveniji. Predstavitve se je udeležilo približno sto 
slovenskih tožilcev in je bila zelo odmevna ter med slovenskimi tožilci zelo dobro sprejeta 
Dogodek so spremljali tudi slovenski nacioanlni mediji, tako, daje bila predstavitev Eurojusta 
povzeta v vseh pomembnejših slovenskih medijih, predstavnici Eurojusta pa sta bili na 

povabilo različnih novinarjev tudi večkrat intervjuvani. Predstavitve Eurojusta sta se udeleži 
tudi minister za pravosodje in minister za notranje zadeve Republike Slovenije. 

SEMINARJI 

Vi 
Na povabilo Eurojusta so se slovenski tožilci, predstavniki policije in sodniki udeležili vs 
seminarjev in strateških sestankov, organiziranih v obdobju po 1. juliju 2004 (seminar 
evropskem nalogu za prijetje in predajo, strateški sestanki o kontrolirani pošiljki pri trgovini 
mamili, o terorizmu, o davčnih goljufijah in o trgovini z ljudmi). 

Na pobudo slovenske nacionalne predstavnice so slovenski predstavniki pripravil' tudi 
predstavitvi na temo kontrolirane pošiljke pri trgovini z mamili in na temo trgovine z ljudmi- 

DRUGO 

Slovenska nacionalna predstavnica sodeluje v različnih delovnih skupinah, ki jih je oblik°va 

Eurojust, in sicer: 
- skupina za področje trgovine z mamili, ki jo tudi vodi 
- skupina za strategijo dela na zadevah, 
- skupina za Zahodni Balkan. 

Skladno z 12. členom Sklepa o Eurojustu je Slovenija v juniju 2004 imenovala za sV0^a 

nacionalnega korespondenta za področje terorizma pri Eurojustu Mirka Vrtačnika, vrno 
državnega tožilca, ki sodeluje z nacionalno predstavnico v Eurojustu. 

Slovenska nacionalna predstavnica je v preteklem letu na podlagi vprašanj PostaV^en'yn0 

strani drugih nacionalnih predstavnikov v Eurojustu pojasnjevala slovensko kazenskop 
zakonodajo in slovenskim tožilcem posredovala informacije, za katere so jo zaprosili v 

z njihovim delom na področju čezmejnega kriminala Navezala pa je tudi stike s slove 
predstavnikom v Europolu Marjanom Faričem, s katerim se redno srečujeta in izme 

informacije. Vzdržuje tudi stike s Stalno misijo Slovenije pri EU. 

 ——  
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1.3. MEDNARODNO SODELOVANJE IN MEDNARODNE POVEZAVE 

V letu 2004 so se nadaljevale in intenzivirale mednarodne povezave državnih tožilcev, tako z 
udeležbami na mednarodnih konferencah, seminarjih, posvetih in sodelovanje v ekspertnih 
organih. S svojimi prispevki so tako predstavniki državnega tožilstva sodelovali na 
Konferenci predsednikov vrhovnih sodišč in generalnih državnih tožilcev 25 držav članic 
Evropske unije v Helsinkih, na 5. konferenci generalnih državnih tožilcev v Celleju ter na 
Eurojustice konferenci v Dublinu. 

Tožilci so se udeleževali izobraževalnih seminarjev, organiziranih v okviru TAIEX, na temo 
mednarodnega kriminala in boja proti terorizmu. Intenzivno je tudi sodelovanje z OLAF. V 
sodelovanju s Službo za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance seje tako izobraževalnih 
seminarjev udeležilo več tožilcev, pretežno iz Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve. 

Svojo aktivno udeležbo so predstavniki tožilstva nadaljevali tudi pri projektu E-POC. 

V letu 2004 je pomembno vlogo na področju izobraževanja tožilcev prevzel tudi Eurojust, ki 
je organiziral več seminarjev, kot na primer seminar na temo davčnih goljufij, kontroliranih 
pošiljk, trgovine z ljudmi in terorizma, katerih so se tudi udeležili posamezni tožilci. 

Večletnemu dobremu sodelovanju je sledilo tudi povabilo šole za avstrijske sodnike in tožilce, 
za udeležbo na njihovem izobraževanju, ki sta seje s prispevki udeležila dva tožilca. 

Slovenski državni tožilci tudi aktivno sodelujemo v okviru SEEPAG, Regionalne 
posvetovalne skupine državnih tožilcev jugo-vzhodne Evrope, v okviru katere je bilo 
organiziranih konferenc in seminarjev. 

V državah bivše Jugoslavije vlada veliko zanimanje za slovensko ureditev alternativnih 
postopkov, tako za mladoletne kot polnoletne storilce. Naše praktične izkušnje na tem 
področju, je v več predavanjih predstavila tožilka, ki je specializirana na tem področju. 

Specialno strokovno usposabljanje in aktivno sodelovanje tako ohranjamo tudi na 
mednarodnem področju, tako da so se posamezni tožilci kot slušatelji seminarjev ter 
udeleženci z lastnimi prispevki udeležili seminarjev s področja trgovine z ljudmi, pranja 
denarja, zaščite okolja, mednarodne pravne pomoči, zaplembe in zamrznjena premoženja, 
Pridobljenega s kaznivimi dejanji, problematike poenotenja civilnih postopkov in drugih. 

Slovenski tožilci smo gostili tudi več delegacij tujih tožilstev, ki so izrazili željo, da se 
seznanijo z zakonodajo in organizacijo tožilstva ter našimi izkušnjami na posameznih 
področjih. Pomemben del aktivnosti na mednarodnem področju pa predstavljajo tudi odgovori 
na vprašanja posameznih mednarodnih organizacij oz. držav, o zakonodajnopravni 
organiziranosti tožilstva ter vlogi tožilstva v pravosodnem sistemu. 

Na dnevih izobraževanja slovenskih tožilcev, ki so zelo obiskani, sodelujejo tudi strokovnjaki 
23 posamezna področja iz tujine, v decembru 2004 je tako ob nacionalni predstavnici v 
Eurojustu ta organ in njegovo delovanje predstavila tudi nacionalna predstavnica Avstrije. 
Pomembno vlogo v okviru mednarodnega sodelovanja tožilcev ima tudi Društvo državnih 
tožilcev Slovenije, katerega predstavniki se udeležujejo tako mednarodnih srečanj kot 
l2°braževanj, ki jih organizira Mednarodno združenje državnih tožilcev. . 
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Pričakovati je, da se bo potreba po aktivnosti slovenskih tožilcev v različnih mednarodnih 
organizacijah le še poglabljala in intenzivirala, tako na področju harmonizacije zakonodaje, 
specializiranega izobraževanja kot tudi konkretnega sodelovanja v posameznih zadevah. 

1.4. MEDNARODNA PRAVNA POMOČ 

Vrhovno državno tožilstvo RS je v letu 2004 sodelovalo v postopkih mednarodne pravne 
pomoči v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. Prejete zahteve v okviru mednarodne 
pravne pomoči je s posredovanjem Ministrstva za pravosodje RS - Sektorja za mednarodno 
pravno pomoč, v primeru, če je šlo za potrebno sodelovanje sodišč ali drugih organov, 
odstopalo tem organom. Na zaprosila je v posameznih primerih posredovalo prepise m 
pojasnila ustreznih določil materialnega in procesnega kazenskega prava v Republiki 
Sloveniji. V primerih, ko je šlo za zadeve, v katerih ni bilo možno natančno ugotoviti kraj 
storitve kaznivega dejanja, je z uporabo zakonskih pooblastil določalo, katero stvarno 
pristojno tožilstvo naj izvede postopek. 

V okviru opravljanja nalog mednarodne pravne pomoči je Vrhovno državno tožilstvo RS tudi 
obveščalo in opozarjalo nižja tožilstva na določila pogodb oziroma konvencij, po katerih je 
potrebno ravnati, glede na naravo posameznih zadev, in s tem zagotavljalo njihovo enotno 
uporabo. 

1.5. DELO SKUPINE DRŽAVNIH TOŽILCEV ZA POSEBNE ZADEVE 

V letu 2004 je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem državnem 
tožilstvu Republike Slovenije v predkazenskem postopku obravnavala skupno 29 zadev. V 
primerih je šlo za kaznivo dejanje neupravičenega prometa z mamili po 196. čl. KZ, v p° 
dveh primerih zaradi kaznivega dejanja umora po 127. čl. KZ in kaznivega dejanja prehajanja 
meje ali ozemlja države po 311. čl. KZ. V 4 primerih je šlo za pranje denarja po 252. čl. KZ, v 
po enem primeru pa za tihotapstvo po 255. čl. KZ, jemanje podkupnine po 267. čl. Ka 
dajanje podkupnine po 268. čl. KZ, oškodovanje upnikov po 234. čl. KZ in spravljanje v 

suženjsko razmeije po 387. čl. KZ. Na podlagi zbranih obvestil so državni tožilci zahteva i 
preiskavo zoper 45 oseb zaradi kaznivega dejanja prometa z mamili po 196. čl. KZ, zoper 5 
oseb zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 311. c. 
KZ, zoper dve osebi zaradi kaznivega dejanja umora po 127. čl. KZ in zoper tri osebe zara 1 

kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Obtožbe so vložili zoper 111 obtožencev. 

V letu 2004 je bilo na podlagi obtožnic Skupine državnih tožilcev obsojenih 120 obdolžencev, 
trije pa so bili oproščeni. Zoper vse so bile izrečene zaporne kazni. Državni tožilci so vloži 
pritožbe zoper sodbe 82 osebam. Predvsem so se pritoževali zaradi premilih kazni tedaj, ko so 
bili obsojeni specialni povratniki. Dobra polovica vloženih pritožb je bila uspešnih 
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1.6. ALTERNATIVNE OBLIKE OBRAVNAVANJA KAZNIVIH DEJANJ 

1.6.1. ODLOŽEN PREGON PO 162. ČLENU ZKP 

V letu 2004 so državni tožilci sprejeli sklep o odložitvi kazenskega pregona v 20% več 
zadevah in v enakem obsegu je bil večji tudi uspeh. 

i abelal: število sklepov o odložitvi v letu 2003 in 2004 (skupaj Kt in Ktm) 

tabela izkazuje število sprejetih sklepov ter število uspešno oziroma neuspešno končanih postopkov , pri čemer so ined 
rešitvami v letu 2004 zajete tudi zadeve, kjer je bil sklep sprejet v letu 2004 in so ostale v istem letu nerešene. 

Iz tabele 1 je razviden obseg odstopljenih zadev, število uspešno in neuspešno rešenih v 
primerjavi s predhodnim letom. Število sklepov o odložitvi se vsa zadnja leta vztrajno viša. 
Poprečen uspeh vseh odstopljenih zadev je 68%. 

Tabela 2 a: število sklepov o odložitvi, uspešnih, neuspešnih (poODT in po oscbah-Kt) 

™E3gš j 
t.- KKS KR. KT ;jVG. 
5ei< ' " * S'fft 
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?  

tabela 2 b: število sklepov o odloiitvi, uspešnih, neuspešnih (po ODT in po oscbah-Ktm) 

Op., tabeli izkazujeta število sklepov o odloiitvi v letu 2004 ter število uspešno oziroma neuspešno rešenih v tem letu, pri čemer so 
Ie*itvaiiii zajete tudi zadeve, ki so se začele v letu 200J in ostale v Istem letu nerešene 

51 poročevalec, št. 33 



Iz primerjave tabel 2a in 2b je očitno, da so zadeve, kjer so osumljeni mladoletniki, izjemno 
primerne za postopek odloženega pregona. V mladoletniških zadevah je uspeh 85%. 

Tabela 3 a: število vseh zavrženih ovadb, od tega po 162 čl. in % teh od vseh zavrženih (Kt) 
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Tabela 3 b: število vseh zavrženih ovadb, od tega po 162 ČL in % teh od vseh zavrženih (Ktm) 

Obseg zavrženih ovadb zaradi uspešnega odloženega pregona je enak letnemu obsegu dela 
desetih okrajnih sodnikov. 

Skupen odstotek od vseh zavrženih ovadb je po 162. členu ZKP 12%. Da bi uravnotežili 
politiko pregona in zagotovili enakomerno rabo zunaj sodnega reševanja, smo koncem leta 
2003 opravili posvete po vseh ODT in sprejeli nekatere usmeritve, ki so očitno vplivale na 
rezultate v letu 2004, saj se je povečalo število sklepov, uspešno rešenih in število oziroma 
odstotek zavrženih ovadb zaradi uspešnega odloženega pregona. 

Tabela 4: naloge 
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Op: Število nalog ni enako številu uspešno rešenih, ker so nekatere ovadbe po sprejetem sklepu zavržene zaradi umika predlog 
večini primerov pa so tožilci določili kumulativno dve nalogi - plačilo škode in prispevek. 

Zaradi poenotenja kriterijev je bila opravljena analiza dosedanjega dela ter na podlagi nje 
izdano Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena ZKP o odložitvi kazenskega 
pregona (Url. RS 128/04), kije poenotil izvajanje odloženega pregona. 
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Tabela 5: višina prispevkov po posameznih ODT,primerjalno z 2003 

Leto 2003 Leto 2004 
ODT w 

LX l6.605.T65  
KK 7.451.068 6.315.146 
MS : : -3.1,445:000 i« 

-KP- 6.710.000 
OE : i 3,312.000 
KR 6.520.000 19:725.000 
SL.GR j 1.803.000 1.962 5<X)~ 

NM 2.922.919 5.640.000 ": 
NO . j 2 115 245 3.897,565 
MB 3.098.771 3.735.000 
M .j 155.000 2.035.651 
; SKUPAJ 42.138.16« V&tm&rz 

Z vplačili prispevkov je bilo v letu 2004 zbrano 75.202.862 SIT. V dobrodelne namene so 
osumljenci nakazovali prispevke različnim društvom, ki se ukvarjajo s humanitarno 
dejavnostjo, društvu za cerebralno paralizo Sonček, centrom slepih in slabovidnih, varstveno- 
delovnim centrom, društvu proti mučenju živali, skladom za socialno šibke družine na 
osnovnih šolah, v korist javnih ustanov pa različnim bolnišnicam in drugim zdravstvenim 
zavodom za nakup diagnostičnih aparatov . Žal še ni Sklada za povračilo škode žrtvam 
kaznivih dejanj, ki bi bil primeren prejemnik prispevkov, o čemer je VDT RS že v letu 2003 
opozorilo parlamentarni odbor za notranjo politiko in pravosodje. 

Tabela 6: število nalog splošno koristno delo 

V letu 2004 se je znatno povečalo število nalog splošno koristnega dela predvsem pri 
polnoletnih (v letu 2003 41), pri čemer so še vedno največje zapreke z ureditvijo zavarovanja 
napotenih osumljencev. Novela ZKP -F je izvajanje in vodenje splošno koristnega dela 
naložila CSD, ki pa se žal na to zakonsko dolžnost zelo različno odzivajo. 

16.2. PORAVNAVANJE PO 161A. ČLENU ZKP 

V letu 2004 so državni tožilci odstopili v poravnavanje približno 5% manj zadev, vendar pa je 
temu sledilo več uspešno rešenih, ki se je v primerjavi s preteklimi leti relativno nekoliko 
zvišalo. 

fabtlai; število odstopljenih zadev v letu 2003 in 2004 (skupaj Kt in Klm) 

21X13 2004 

Bw, ' : >-iH 2283 2353 

&.usp. 1099 1140 
SUlt"iP "86 1063 

53 poročevalec, št. 33 



Op.: tabela izkazuje število odstopljenih zadev ter število uspešno oziroma neuspešno rešenih , pri čemer so med rešitvami v letu 
2004 zajete tudi zadeve, ki so bile sicer odstopljene v letu 2003 in ostale v istem letu nerešene. 

Delež uspešno rešenih zadev je pri polnoletnih osumljencih 47%, pri mladoletnikih pa 68 %, 
poprečen uspeh odstopljenih zadev je 50%. 

Tabela 2 a: število vseh odstopljenih zadev, uspešnih, neuspešnih (poODT in po osebah-Kt) 

Tabela 2 b: število vseh odstopljenih zadev, uspešnih, neuspešnih (po ODT in po osebah-Ktm) 

MBUI  
i- 

Op.: tabeli izkazujeta število odstopljenih zadev v letu 2004 ter število uspešno oziroma neuspešno rešenih v tem letu, pri vem 
med rešitvami zajete tudi zadeve, ki so bile sicer odstopljene v letu 2003 in ostale v istem letu nerešene 

Tabela 3 a: število vseh zavrženih ovadb, od tega po i61a čl - Ki 

ODT ;#v MB MS SL.GR. FT§ NM IKRS KR §|gNG 5GJvv- SKUPAJ 
St. Vseh za v. ov. 
Od tega po 16la čl. " 

204 
1648 
1 45 £v< 

339 
46 

634 904 83# ? 947 
15 46 15 39 

tmm® 

985' 616 
67 59 35?S»I^ 

,\150 
168 

13824 
705 

Tabela 3 b: število vseh zavrienih ovadb, od tega po 161a čl.- Ktm 

ODT §m MB MS SL.GR. ,PT|NM MlS KK ■Krt NG SKUPAJ 
Št. Vseh zav. ov. 

Od tega po 161 a čl. 

586 167 

1 

117. 55 

, 7,h 19 

61 "S 74 

Z 6 •( 
V---" * '     : 

178 

5 

90 70 

•48," 1 o-v "Ji*   

. 

.35.-. 
mm 

1648 

224 

Skupen odstotek zavrženih ovadb po 161 a členu je 6 % . 

Število uspešno rešenih in zavrženih po 161 a členu ZK.P ni enako, ker so kot uspešno rešene 
upoštevane tudi zadeve, ko je DT zavrgel ovadbo iz katerega drugega razloga, za katerega J® 
izvedel po končanem poravnalnem postopku Obseg zavrženih ovadb zaradi uspesn e 
poravnavanja je enak letnemu obsegu dela več kot petih okrajnih sodnikov. 
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Tabela 4: naloge pri doseženih sporazumih 

Opi-av&Uo 

• •. 

oprsvjeiiod^g. McMncojk.) 

mm % i wm 
>mkev predmetov 111 

:i 
<Wo v korist Augih 

'^lovWi4of|coA»»aixca ' 

dn.Ro 

19   

Med nalogami po doseženih sporazumih v enakem % kot v preteklem letu prevladujejo 
opravičila, kar je odraz strukture lažjih kaznivih dejanj. 

Iz poročil ODT izhaja, da pretežno odstopajo v poravnavanje kazniva dejanja tatvine, 
poškodovanja tuje stvari in goljufije ter kazniva dejanja lahke telesne poškodbe in ogrožanja 
varnosti. 

V 2004 je vsaj eno zadevo prejelo v reševanje 118 poravnalk in poravnalcev. Povprečno je 
vsak prejel v reševanje 19,3 zadev. 

Tabela S: porabljena sredstva s postavke za poravnavale 

Za nagrajevanje poravnalcev je bilo v letu 2004 porabljeno 29.035.577 SIT ali povprečno na 
eno zadevo 12.718.00SIT. 

^ letu 2004 je Nadzorni odbor za izvajanje nadzora nad delom poravnalcev prejel tri 
Predloge za izreden pregled poravnalskega dela. NO je imel en sestanek. Za enega 
P°ravnalca je NO ugotovil, da je šlo za lažjo kršitev pravil, za dva pa postopek še ni 
^ključen. NO je opravil tudi redni pregled 100 poravnalnih spisov. Zapisnik o opravljenem 
Pogleduje sestavni del Poročila o delu NO, kije priložen k temu poročilu. 

^ letu 2004 sta bili v organizaciji VDT RS izvedeni dve izobraževanji. V marcu in aprilu 
^04 sta potekali v petih dneh po dve uri dve skupinski delavnici z izvajanjem supervizije po 

3'>'2005 

k 
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metodi kolegialnega svetovanja. Udeležilo se jih je 11 poravnalcev za območje ODT Celje. 
29.10. in 5.11. pa je VDT RS izvedlo dva celodnevna seminarja v Mariboru in Ljubljani z 
udeležbo 82 poravnalcev in predstavnikov vseh okrožnih državnih tožilstev. 

Vrhovna državna tožilka Alenka Mežnar se je na vabilo Evropskega foruma za poravnavanje 
udeležila letne konference v Budimpešti ter na povabilo OVSE in Unicef kot povabljen 
ekspert predavala o uvajanju poravnavanja v Republiki Srbiji in Črni gori. 

1.7. KAZNOVALNI NALOG 

Kljub temu, daje bila uporaba postopka za izdajo kaznovalnega naloga kot novost, kije bila 
posledica sprememb kazensko - procesne zakonodaje na začetku sprejeta z določeno skepso v 
strokovni javnosti, pa je praksa demantirala pričakovanja, da se institut kaznovalnega naloga 
ne bo uveljavil. Na to so nepričakovano pokazali ugodni številčni rezultati že v letu pred 
letom poročanja, ko je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije z izobraževanjem na 
spremembo moralo naglo pripraviti vsa okrožna državna tožilstva. Ugodni trendi pa so se 
nadaljevali tudi v letu 2004. Zaradi uporabe postopka za izdajo kaznovalnega naloga se je 
povečal vpliv načela ekonomičnosti zaradi večje učinkovitosti in hitrosti postopka. To pa Je 

zlasti pomembno v času, ko so pravosodni organi deležni kritičnih pomislekov, da zaradi 
dolgotrajnosti postopkov niso dovolj učinkoviti. 

Državni tožilci so uspešno v praksi uveljavili razliko med postopki poravnavanja in odložitve 
kazenskega pregona po 161 a. členu in 162. členu ZKP Na ta način so ustrezno upoštevali 
povsem drugačno naravo postopka za izdajo kaznovalnega naloga, ki sicer ni usmerejen k 
odpravi spornega razmerja, pač pa h kaznovanju v primerih, kadar je dokazno gradivo, ki 
obremenjuje obdolženca res tako nedvoumno, da bi bilo zanikanje, da obdolženec ni pravi 
storilec in da tudi ne more kazensko odgovarjati za storitev kaznivega dejanja, pravi nesmisel 
To v praksi potijuje tudi ravnanje obdolžencev, saj v večjem številu pristajajo na izbiro 
kazenske sankcije in soglašajo tudi z višino izrečene kazni in v številnih primerih tudi takrat, 
kadar so bile denarne kazni izrečene nepogojno. Seveda pa ne gre prezreti, da je institut 
kaznovalnega naloga namenjen predvsem lažjim kaznivim dejanjem, ki so sicer najboj 
številna, v postopku za izdajo kaznovalnega naloga pa jih ni mogoče šteti kot lažja le zara i 
nižje zagrožene kazni, pač pa tudi v dokaznem pogledu 

ODT Celje 

ODT Koper 

ODT Kranj 

309 

302 

252 

185 

Pogojne +■denarne 
od 40.000 SIT do 1 
milijon SIT 
Pogojne i denarne 
od 30000 srr do 230 000 
SIT 

Pogojne (za 206 
osebj+denarne od 32.000 
SIT do 300.000 SIT 

96 pogojnih 
34 denarnih 

I primer pogojne obsođ^ 
z določeno de"° 
kaznijo, ostalo 
obsodbe in denar__—   ——  izrečeno Najdaljša " 
pogojna kazen J .sn0 
mesecev s P 
dobo 3 let    

"706 denarnih kazni 
pogojnih obsodb 

ODT Ljubljana 500 324 106 denarnih kazni v 
razponu 50.000 SIT do 
milijon SIT  
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ODT Novo mesto 169 136 Denarne kazni od 30.000 
SIT do 700.000 SIT 

116 oseb - pogojne 
obsodbe, denarne kazni in 
sodni opomin 

ODT Krško 126 126 Denarne kazni, pogojne 
obsodbe 

Denarne kazni pogojne 
obsodbe 

ODT Slovenj Gradec 120 70 Sodni oporni n.denarne 
kazni .pogojne obsodbe 

63 izrečenih denarnih 
kazni v razponu od 30.000 
SIT do 300.000 SIT. 2 
pogojni obsodbi ostalo 
sodni opomini 

ODT Ptuj 17 6 Denarne kazni in pogojne 
obsodbe 

Izrečeni 2 pogojni 
obsodbi ter denarne kazni 
do 100.000 SIT 

ODT Nova Gorica 87 69 Denarnne kazni v razponu 
od 150.000 SIT so 
300.000 SIT in pogojne 
obsodbe 

Denarne kazni in pogojne 
obsodbe 

ODT Maribor 211 85 Pogojne obsodbe in 
denarne kazni 

9 denarnih kazni ostalo 
pogojne obsodbe in sodni 
opomin 

ODT v M. Soboti 68 44 Denarne kazni in pogojen 
obsodbe 

Denarne kazni v razponu 
od 40.000 SIT do 200.000 
SIT, pogojne obsodbe in v 
10 primerih tudi povrnitev 
Škode in z dodatnimi 
pogoji (npr. izpraznitev 
prostorov) 

SKUPAJ 2110 1429 

V primerjavi z letom 2003 je število predlogov za izdajo kaznovalnega naloga naraslo skoraj 
za 4 krat, saj je bilo leto poprej 638 kaznovalnih nalogov. Okrožna državna tožilstva so torej 
novost sprejela in v postopkih za izdajo kaznovalnega naloga dosegle tudi velik uspeh. 
Pomembno seje razširila paleta kaznivih dejanj, saj sega od lažjih kaznivih dejanj z elementi 
nasilja, preko kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime do številnih tatvin in drugih 
premoženjskih deliktov. Pri tem je še posebej pomembna obravnava kaznivega dejanja 
goljufije z hkratno povrnitvijo škode v okviru dodatnega pogoja pri izreku pogojne obsodbe. 
Ni mogoče prezreti, da je bil postopek za izdajo kaznovalnega naloga uspešno uporabljen tudi 
pri številnih primerih prometnih deliktov. Vsa tožilstva poročajo o visokem odstotku 
uspešnosti uporabe novega instituta. To pa kaže da so okrožni državni tožilci v prvi vrsti 
opravili temeljito selekcijo primerov, pri katerih je bilo pričakovati uspešno prognozo - pri 
nekaterih tožilstvih so sodišča praktično v vseh predlaganih primerih sledila predlogom 
okrožnih državnih tožilcev - po drugi strani pa so bile izkoriščene tudi vse možnosti za 
mdividializacijo kazenskih sankcij z uporabo različnih kombinacij tako sankcij opominjevalne 
narave, kakor tudi denarnih kazni. 

Glede na prikazane statistične rezultate je mogoče argumentirati, da so državna tožilstva v 
Republiki Sloveniji sprejela eno izmed oblik skrajšanega postopka, ki so jo že pred 
spremembami naše kazensko procesne zakonodaje uporabljali v nekaterih državah, članicah 
EU. Na ta način so v veliki meri tudi sodiščem ponudila možnost za hitro in učinkovito 
reŠevanje postopkov za lažja kazniva dejanja. S tem pa se odpira več možnosti, da bodo 
sodišča v rednem postopku reševala tiste kazenske zadeve, ki dejansko predstavljajo 
nevarnost in zaradi težjega dokazovanja terjajo obravnavo pred sodiščem 

l-8. DELO VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILCEV 

P° organizacijskih težavah, ki so bile letu 2003 povezane predvsem z ukinitvijo višjih 
državnih tožilstev in drugačno organizacijo dela višjih državnih tožilcev, ki delajo na 
Pritožbenih zadevah, je bilo v letu 2004 delo utečeno in zagotovljena aktivnost višjih državnih 
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tožilcev tako na kazenskem področju pri obravnavanju pritožbenih zadev kot tudi v vlogi teh 
tožilcev pri drugem delu na tožilstvu, zlasti pri opravljanju nadzorstvenih pregledov m 
pregledov v zvezi z napredovanji. 

Kar zadeva delo posameznih višjih državnih tožilcev pri nadzorstvenih pregledih je 
podrobnejši opis dela teh tožilcev vsebovan v delu poročila, ki se nanaša na nadzorstvene 
preglede. Poleg dela pri rednih nadzorstvenih pregledih so bili v letu 2004 trije višji državni 
tožilci s pritožbenega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije vključeni v 
skupino, ki je zadolžena za nadzorstveni pregled spisov z Okrožnega državnega tožilstva v 
Ljubljani, ki jih je pustil bivši okrožni državni tožilec Miran Železnik. 

Število državnih tožilcev se je v primerjavi z letom 2003 povečalo iz 17 na 18 državnih 
tožilcev. Ena višja državna tožilka je deloma razporejena na delo v zvezi z zadolžitvijo 
držvnega tožilstva v zvezi z njegovo mednarodno aktivnostjo. 

Sicer sta tudi v letu 2004 dve višji državni tožilki delali s polovičnim delovnim časom, vodja 
zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije iz Maribora vrhovni 
državni tožilec, ki je deloma razporejen na delo na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije in tu opravlja svojo obveznost. 

Zaradi preobremenjenosti zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije v Mariboru je bil višji državni tožilec, ki sicer opravlja delo na Zunanjem oddelku v 
Celju za eno leto razporejen na delo na Zunanji oddelek v Mariboru za dva dni na teden, 
zaradi velike obremenitve višjih državnih tožilcev, ki opravljajo delo na zunanjem oddel 
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije v Mariboru. 

DELO NA KAZENSKEM PODROČJU 

V pritožbenem oddelku smo v letu 2004 zabeležili zmanjšan pripad pritožbenih zadev in sicer 
je ta znašal v letu 2003 4204 zadeve, v letu 2004 pa 3541 zadev, kar je 663 zadev manj k® 
leto poprej. Na področju Ljubljane se je tako zmanjšal pripad za 405 zadev, Maribora - 
Kopra 86 in Celja 101. Pretežen del zmanjšanega pripada se nanaša na zadeve iz okrajne 

pristojnosti. Državni tožilci so z alternativnimi načini reševanja spisov, to je z odloženi"* 
pregonom, poravnavanjem in tudi z vlaganjem kaznovalnih nalogov povzročili manjši pr'P ^ 
omenjenih zadev na sodišče in s tem tudi manj zadev, ki se izpodbijajo s pritožbo 
pritožbenem postopku. 

Večja kot v letu poprej je bila udeležba na sejah senatov višjih sodišč. Ta se je od u^e'e^ 
744 udeležb na sejah povečala na 963 udeležb na sejah višjih sodišč. Državni tožilci s 
udeležujejo sej ko gre za pomembnejše zadeve z visokimi izrečenimi kaznimi in za d 
zadeve, ki zaradi svoje pomembnosti terjajo udeležbo na sejah senata višjih sodišč. 
državni tožilci v skladu s svojo tožilsko službo zavzemajo za tožilske interese g 
kaznovanja, pozorni pa so tudi na kršitve Zakona o kzenskem postopku in Kazens 
zakona, ki jih sicer sodišča pri odločanju o zadevah upoštevajo po uradni dolžnosti. 

733 zadev se je nanašalo na sklepe o odreditvi in podaljšanju priporav, pri katerih so drža^" 
tožilci podali svoje mnenje. Od tega je bilo iz Kopra 152 zadev, iz Ljubljane 142, iz pod 
Višjega sodišča v Celju 164 in iz področja Višjega sodišča v Mariboru 275 pripornih zade 
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Podatki o zaostanku na dan 31.12.2004 ne kažejo na to da bi na tem področju pri delu višjih 
državnih tožilcev prihajalo do večjih zaostankov. Tako je bilo skupno le 58 nerešenih zadev, 
od tega 47 v Mariboru zaradi objektivnih težav, ki so nastopile, sicer pa v Ljubljani 9, v 
Kopru in v Celju pa na pritožbenem oddelku ni nobenih nerešenih zadev. 

Na podlagi napak, ki so jih okrožni državni tožilci zagrešili pri svojem delu je bila v letu 2004 
ponovno organizirana tožilska šola. Pri izvedbi so sodelovali tudi višji državni tožilci. 
Izobraževanja se je udeležilo 159 državnih tožilcev, njihovih pomočnikov in strokovnih 
sodelavcev. 

Zaradi opozarjanja na napake pri njihovem delu v okviru prejšnjih jesenskih šol tudi 
ocenjujemo, da se je izboljšala kakovost dela na okrožnih državnih tožilstvih, kar se odraža v 
manjšem številu evidentiranih napak pri delu. Evidenčnih listov je bilo v letu 2003 178, v letu 
2004 pa 129. 

Zelo se je povečalo število pobud za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti, saj je bilo v letu 
2004 Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije posredovano 20 takih pobud. Na 
podlagi teh pobud in pozneje vloženih zahtev za varstvo zakonitosti je vrhovno sodišče v 
velikem številu primerov ugotovilo napake pri delu nižjih sodišč in na ta način pritrdilo 
pravnim stališčem, ki so bila uveljavljena v pobudah za varstvo zakonitosti. 

V letu 2004 je bilo umaknjenih le 29 pritožb državnih tožilcev, saj v tem letu niso bile 
zabeležene take napake v samih pritožbah, da bi bile le te očitno neutemeljene ali da bi se 
približevalo absolutno zastaranje kazenskega pregona. 

V vseh primerih umikov pritožb so sestavljalci pritožb seznanjeni z razlogi za umik svoje 
pritožbe. 

POMOČ PRI DELU OKROŽNIH DRŽAVNIH TOŽILCEV 

Višji državni tožilec, ki je prevzel zadevo »Tekačevo« štiri kratni umor v Tekačevem leta 
1997 nadaljuje z usmerjanjem predkazenskega postopka zoper sostorilca pri tem kaznivem 
dejanju. Te aktivnosti potekajo po usmeritvah višjega državnega tožilca že od leta 2003. 

V zahtevni zadevi zaradi kaznivega dejanja oderuštva po čl. 219 KZ tudi višji državni tožilec 
»z Celja sodeluje v preiskavi. 

Povojni poboji na Teharju pri Celju so še vedno predmet policijskih obravnav. 

POSEBNOSTI POSAMEZNIH PRIMEROV OBRAVNAVANIH V PRITOŽBENEM 
POSTOPKU 

Trojni umor na Gorjancih (zadeva Brkič) 

Omenjeni zadevo je Višje sodišče v Ljubljani obravnavalo potem, ko je vrhovno sodišče 
razveljavilo obsodilno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki je potrdilo sodbo sodišča prve 
stopnje, ko je bila obdolženemu Erminu Brkiču za tri kazniva dejanja umora po 2 tč. 2. odst. 
127. čl. KZ izrečena enotna kazen 30 let zapora. 

i L. 
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Višje sodišče je opravilo obravnavo na drugi stopnji, kar je zelo izjemen primer. Prav v 
konkretnem primeru je višja državna tožilka, ki je sodelovala na tej obravnavi bila prisotna pn 
izvedbi številnih dokazov, ki so bili izvedeni znova ali katerih izvedba je bila ponovno 
ocenjena. 

Višje sodišče je po opravljeni obravnavi zavrnilo pritožbo obdolženčevega zagovornika in 
potrdilo izrečeno 30 letno zaporno kazen. 

Štirikratni umor v Tekačevem (zadeva Kamenik) 

Okrožno sodišče v Celju je izreklo oprostilno sodbo obdolženemu Kristjanu Kameniku, k' Je 

bil oproščen obtožbe za štiri kazniva dejanja umora po 2 in 4 tč. 2. odst. 127. čl. KZ. ™a 
pritožbo državnega tožilca je Višje sodišče v Celju leta 2004 ugodilo njegovi pritožbi in 
razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo v obravnavo novemu senatu 
svojem sklepu je naložilo prvostopnemu sodišču, da zasliši novega izvedenca, ki naj se 
opredeli do skladnosti obdolženčevih obuval s sledmi najdenimi na kraju kaznivega dejanja. 

Umor v Šoštanju 

Okrožno sodišče v Celju je obdolženca spoznalo za krivega kaznivega dejanja umora po 
odst. 127. čl. KZ in mu izreklo kazen 10 let zapora, trem starejšim mladoletnikom pa . 
storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v sostorilstvu po 1. odst. 134. čl. KZ v zve^ 
s čl. 25 KZ izreklo mladoletniški zapor. Zgoraj imenovani so v prostorih zapuščene 
Šoštanju na tleh ležečemu oškodovancu s hudim nasiljem povzročili tako hude poškodbe, 
je na kraju umrl. Višji državni tožilec je predlagal, da se ugodi pritožbi tožilke ki je predlag 
zvišanje kazni zapora na 15 let. Zadeva še ni pravnomočno rešena na Višjem sodišču v Ce J 

Umor dveh hčera v Mariboru 

Višje sodišče v Mariboru je sprejelo razloge Vrhovnega državnega tožilstva Repuj3''^ 
Slovenije, da ne gre za bistvene kršitve postopka v zadevi zoper obdolženega Ivana Maro » 
kateri je prišlo do izreka najvišje zaporne kazni 30 let zapora. 

Prehodi prebežnikov preko državne meje 

Na območju Višjega sodišča v Mariboru je bila obravnavana najobsežnejša zadeva v zV^nl 

prehodi prebežnikov čez državno mejo, ko je Okrožno sodišče na Ptuju na zaporne ^ 
obsodilo kar 26 sostorilcev, ki so tako izvršili kaznivo dejanje prepovedanega preho 
državno mejo po 3. v zvezi s 2. odst. 311. čl. KZ. 

Spolno nasilje in rop 

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi okrožne državne tožilke iz Novega mef^anj 
zvišalo kazen obdolžencu iz 18 let na 19 let in 6 mesecev zapora za več kaznivih ^ .g 

spolnega nasilja, ko je šlo za izredno grobo ravnanje z oškodovanko, katere zaupa 
obdolženec izkoristil pa tudi za okoliščino, da jo je pustil v nemočnem stanju, da je P°.^ ^ 
na njeno škodo izvršil še kaznivo dejanje ropa kar so vse okoliščine, zaradi katerih Je 

tovrstno kaznivo dejanje izrečena ena najvišjih enotnih kazni obdolženemu Mariju R-aJ 
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1.9. ZAHTEVE ZA VARSTVO ZAKONITOSTI V KAZENSKIH ZADEVAH 

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 2004 prejelo v kazenskih zadevah 
107 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z nerešenimi pobudami iz 
preteklih let je obravnavalo 123 pobud in na njihovi podlagi vložilo 46 zahtev za varstvo 
zakonitosti na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Vrhovni državni tožilci so zavrnili 55 
pobud, ker so ocenili, da ni zakonskih pogojev za vložitev omenjenega pravnega sredstva. Ob 
koncu leta 2004 je ostalo nerešenih še 20 pobud, večinoma zato, ker vrhovni državni tožilci še 
niso prejeli spisov, za katere so zaprosili pri okrožnih in okrajnih sodiščih ali sodnikih za 
prekrške. 

Največ pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, prejetih v letu 2004, so podali 
obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki in sicer 58, med tem ko so 49 pobud podala 
okrožna državna tožilstva. Od zahtev za varstvo zakonitosti, vloženih v letu 2004, so bile 3 
vložene zoper sodbe, izdane 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 43 zahtev. Od 46 zahtev, 
vloženih v letu 2004, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo 12 vloženim zahtevam 
za varstvo zakonitosti, 4 zahteve je zavrnilo kot neutemeljene, o 30 vloženih zahtevah pa v 
letu 2004 še ni odločilo. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je do 31.12.2004 odločilo še o zahtevah za varstvo 
zakonitosti, vloženih v prejšnjih letih. Tako je ugodilo 15 zahtevam za varstvo zakonitosti, 6 
zahtev je zavrnilo kot neutemeljene, o 10 zahtevah iz prejšnjih let pa še ni odločilo. 

Vrhovni državni tožilci so v letu 2004 vložili na Vrhovno sodišče Republike Slovenije tudi 23 
zahtev za varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških. Od tega so bile 3 zahteve vložene 
zoper stare odločbe Komisije za prekrške rajonskih ljudskih odborov, izdanih po letu 1948, ko 
so bili storilci ob kazni zapora poslani še na družbeno-koristno delo, 20 zahtev za varstvo 

zakonitosti pa izpodbija novejše odločbe sodnikov za prekrške ali Senata za prekrške 
Republike Slovenije. Do 31.12.2004 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo 16 
zahtevam za varstvo zakonitosti zoper odločbo o prekrških, vloženih v letu 2004 in v prejšnjih 
obdobjih, zavrnilo pa 2 zahtevi; sodišče še ni odločilo o 18 vloženih zahtevah za varstvo 
zakonitosti zoper odločbo o prekrških. 

Funkcija vrhovnih državnih tožilcev v zvezi z vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti je 
dodatno pomembna tudi zaradi tega, ker prispeva k oblikovanju sodne prakse. V številnih 
primerih, ko nedavno uveljavljena zakonodaja ni povsem jasna, je sodba vrhovnega sodišča v 
^ezi z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo vloži vrhovni državni tožilec, dragocen kažipot 
vsem, ki v bodoče uporabljajo zadevni predpis. 

1 -1 o NADZOR DELA DRŽAVNIH TOŽILCEV V L*ETU 2004 

^a izvajanje nadzorstvenih pristojnosti nad delom državnih tožilcev in državnih tožilstev v 

Republiki Sloveniji je v letu 2004 veljala pravna ureditev po določbah Zakona o državnem 
tožilstvu s spremembami, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
državnem tožilstvu, ki je pričel veljati dne 2.1.2003. Drug predpis, ki ureja področje izvajanja 
"adzora je podzakonski akt Državnotožilski red, katerega opredeljuje 7. čl. Zakona o 
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državnem tožilstvu, ki pa v letu 2004 še ni bil sprejet. Zato se je na podlagi prehodnih določb 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu uporabljal Pravilnik o 
notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji (1999). 

Po ukinitvi višjih državnih tožilstev 1.7.2003 je bilo pet višjih državnih tožilcev vključenih v 
delo Oddelka za državnotožilski nadzor pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije, v letu 2004 pa vsi višji državni tožilci in tudi vsi vrhovni državni tožilci, ki 
obravnavajo kazenske zadeve ter vodja Oddelka za civilne in upravne zadeve. Poleg 
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki mu zakon nalaga strokovni nadzor 
nad delom nižjih državnih tožilstev in nadzor dela državnih tožilcev, imajo nadzorstvene 
pristojnosti tudi vodje okrožnih državnih tožilstev oz. vodja Skupine državnih tožilcev za 
posebne zadeve. Vsi državni tožilci na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, ki 
opravljajo preglede, opravljajo tudi svoje redno delo državnega tožilca. 

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 2004 opravljalo vse vrste strokovnih 
pregledov: splošne nadzorstvene preglede, delne nadzorstvene preglede in preglede 
posameznih zadev. 

SPLOŠNI NADZORSTVENI PREGLEDI 

V letu 2004 je bilo najprej z izdelavo končnega poročila zaključen pregled, ki je bil opravljen 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. Nato je generalna državna tožilka izdala °dre^° 
za splošni nadzorstveni pregled Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, kije bil v letu20 
tudi v celoti opravljen. Na podlagi odredbe začasnega vodje Vrhovnega državnega tožilstva 
Republike Slovenije je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije pričelo s splošnih 
nadzorstvenim pregledom Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki pa do konca leta 
2004 še ni bil končan. 

Po opravljenih splošnih nadzorstvenih pregledih so bila izdelana končna poročila in kot to 
določa zakon predložena generalni državni tožilki in namestniku generalne državne tožil . 
začasnemu vodji Vrhovnega državnega tožilstva ter nato tudi posredovana ministru za 

pravosodje Republike Slovenije. S splošnimi nadzorstvenimi pregledi je bil opravljen ta 
pregled dela Okrožnega državnega tožilstva kot celote, kot tudi dela posmeznih drzavn 
tožilcev na tem tožilstvu. Ugotovitve pregledov in ugotovljene pomanjkljivosti so 
predstavljene vsem pregledovancem in vodjem tožilstev, ne samo s pisnim konc ^ 
poročilom ampak tudi na skupnih sestanikih, kjer so pregledovalci še posebej opozoril' 
najpomembnejše zaključke in pomanjkljivosti ter predloge za izboljšanje dela. 

DELNI NADZORSTVENI PREGLEDI 

Med delne nadzorstvene preglede štejemo preglede določenega področja dela ali v zveZ'z^ 
določeno problematiko pri reševanju zadev in preglede dela posameznih državnih tožilcev 
določeno obdobje izven okvira splošnih nadzorstvenih pregledov. 

V letu 2004 je bil opravljen en pregled pravočasnosti dela vseh okrožnih državnih tož''s!eV- 
Republiki Sloveniji. Generalna državna tožilka je odredila pregled pravočasnosti °PraV J jn 

dela na osnovi poročanja vodij okrožnih državnih tožilstev o zaostankih na dan 30.4.2U 
vloženih obtožnih aktih v času od 1.1.2004 do 30.4.2004. 
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V drugi skupini pregledov pa so bili opravljeni pregledi na podlagi sklepov Personalne 
komisije, ki jih uporablja tudi Državnotožilski svet glede dela tistih državnih tožilcev, ki 
izpolnjujejo pogoje bodisi za redno ali izredno napredovanje ali napredovanje na položaj 
svetnika. Omenjeni sklepi določajo, da se pred odločanjem Državnotožilskega sveta opravi 
nadzorstveni pregled dela teh državnih tožilcev. Pregledovalci so v letu 2004 opravili tovrstne 
preglede dela šestnajstih okrožnih državnih tožilcev. V letu 2004 je Državnotožilski svet 
odločal o predlogih za napredovanje za 21 državnih tožilcev. V 7 primerih so pregledi 
pokazali, da predlagani kandidati ne izpolnjujejo pogojev in predlogov za napredovanje 
Državnotožilski svet ni sprejel. 

nadzorstveni pregledi posameznih zadev 

Nadzorstveni pregledi posameznih zadev se opravijo na osnovi odredbe generalnega 
državnega tožilca, kadar predhodna aktivnost v zvezi z določeno zadevo kaže na nepravilno 
ali nepravočasno obravnavanje zadeve. To se praviloma ugotovi pri rednem delu v zvezi z 
zadevami, pri obravnavanju nadzorstvenih pritožb ali na pobudo državnih tožilcev, lahko pa 
so podane tudi druge okoliščine, ki privedejo do odredbe za pregled. V letu 2004 je bilo 
opravljeno 12 takih pregledov in v 6 primerih so bile ugotovljene nepravilnosti. 

V letu 2004 so bili sočasno z opisanimi splošnimi nadzorstvenimi pregledi opravljeni tudi 
pregledi upravnega poslovanja. Generalna državna tožilka in začasni vodja Vhrovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije namestnik generalne državne tožilke sta ob izdaji 
odredb za splošni nadzorstveni pregled, vedno odredila tudi pregled upravnega poslovanja 
določenega državnega tožilstva. Poleg teh nadzorstvenih pregledov upravnega poslovanja pa 
je bila izdana še ena odredba za pregled upravnega poslovanja, pravočasnosti opravljenega 
dela v zvezi z določenimi zadevami na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 

1.11. INFORMATIZACIJA 

Na Vrhovnem državnem tožilstvu Pravno informacijski center deluje od meseca aprila 2003 
dalje. Tudi v letu 2004 so bile glavne naloge centra : 

- podpora pri delu tožilcev 
- sodelovanje z drugimi državnimi organi 
- mednarodnimi projekti 

1- Podpora pri delu tožilcem 

a) Organizirana je bila vsakodnevna tehnična pomoč vsem tožilstvom po državi in sicer po 
telefonu, faksu in elektronski pošti,na naslovu : servis@dt-rs.si. Ugotavljamo, da se obseg te 
naloge zelo hitro širi, predvsem zato, ker sedaj z računalniki dela že večina zaposlenih na 
tožilstvih. Tako je bilo po elektronski pošti poslano skupaj 1450 zaprosil za pomoč pri 
odpravljanju napak na strojni, kakor programski opremi. Telefonskih zaprosil je bilo še več, 
vendar žal ni mogoča statistika takšnih klicev 
b) Na naslovu http://intranet.dt-rs.si je interna intranet spletna stran. Na tej strani so dane 
strokovne in pravne informacije, tako za tožilce, pomočnike, strokovne sodelavce kot ostalo 
osebje, zaposleno na tožilstvih. Stran je opremljena še z ostalimi koristnimi povezavami v 
svetovni splet in namenjenu tudi informacijam Društva državnih tožilcev RS ter sindikatu 
zaposlenih na tožilstvu. 
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c) Na naslovu http://www.dt-rs.si je internet stran Državnega tožilstva RS. Namenjena je javni 
predstavitvi državnega tožilstva, organizacije, pristojnosti, pravnim podlagam, zanimivim 
povezavam, javnim obvestilom kot informacijam javnega značaja. Tako je bil postavljen 
katalog Državnega tožilstva z vsemi potrebnimi informacijskimi podatki ter povezavami na 
zakonodajne strani v Republiki Sloveniji, kakor v tujini. V prihodnosti predvidevamo še bolj 
aktivno naslovno stran DT RS. 
č) Na elektronskem naslovu tozilska.lista@dt-rs.si je odprta interna diskusijska lista. Dostop 
do nje imajo vsi zaposleni na tožilstvih inje namenjena strokovni in družabni 
izmenjavi novic ter mnenj. Z razvojem informacij se delovanje liste dopolnjuje z delovanjem 
intraneta. 
d) Center je nudil strokovno pomoč državnim tožilcem pri konkretnih kazenskih zadevah, 
povezanih z računalniško in organizirano kriminaliteto. Pomoč je bila nudena pri branju 
podatkov, zapisanih na elektronskih medijih ter pri proučitvi konkretnih elementov kaznivih 
dejanj s področja računalniške kriminalitete. 
e) Koncem koledarskega leta je bila dana pomoč tožilstvom pri zbiranju statističnih podatkov 
o opravljenem delu. Napravljen je bil korak naprej v smeri elektronskega posredovanja 
podatkov in po zajemu podatkov je bila izdelano poročilo o skupni statistiki, opremljeno z 
grafičnimi prikazi. V sodelovanju s Centralnim registrom prebivalstva je bila začeta končna 
faza projekta »EMŠO«. Projekt bo končan koncem meseca aprila 2005. Zbrani podatki bodo 
osnova za skupni register obdolženih in kaznivih dejanj za celotno območje države, kar bo 
omogočilo centralni vpogled, zbiranje statističnih podatkov in analize na eni centralni točki, 
to je na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. 
f) Za potrebe Državnega tožilstva kot drugih državnih organov ( Vlade, Državnega zbora, 
Ministrstva za pravosodje ter sredstev javnega obveščanja) so bile izdelane analize 
posameznih kaznivih dejanj, kakor sklopov kaznivih dejanj. 
g) Center je aktivno sodeloval pri organizaciji in pripravi gradiv za Tožilsko šolo, Tožilske 
dneve na Bledu ter predstavitev tožilstva tujim delegacijam. Nudena je bila tudi pomoč na 
seminarju o nasilju v družini, na Brdu meseca oktobra, v organizaciji Društva državnih 
tožilcev RS. 
h) Opravljene so bile priprave za računalniško šolo. Zbrana in pripravljena so bila gradiva za 
osnovne programe in aplikacije, instalirane na delovnih postajah. Računalniška šola je zaje a 
osnove programov: urejanja besedil, tabel, aplikacij - vpisnikov, interneta, intraneta, 
elektronske pošte. Skupaj je šolo obiskalo 68 zaposlenih na tožilstvih, delo je bu° 
organizirano v štirinajstih skupinah. Predavala sta zaposlena na centru, predavanja pa so za 
interno uporabo in so brezplačna. 
V jeseni 2004 je bil izdelan program še za nadaljnje šolanje in sicer za programe Word, Pow®| 
Point in Excell. Ti programi, skupaj s prvotno navedenimi, bodo tekli od meseca marca 20 
dalje . h 

i) Nadaljeval se je razvoj in dopolnitev aplikacij, ki so instalirane na delovnih postaja 
tožilstva. S sodelovanjem z zunanjimi sodelavci so bile nadgrajene obstoječe aplikacije, 
predsem na vseh vpisnikih na Okrožnih državnih tožilstvih, to pa zaradi spremeb kazens 
zakonodaje, kakor tudi same posodobitve aplikacij. 
j) Nudena je bila pomoč Društvu državnih tožilcev RS pri tehnični pripravi izdaje glaSI 

Takšna pomoč je bila tudi dana pri izdajah Tožilskih obvestil. 

2. Sodelovanje z drugimi državnimi organi 

Center je aktivno sodeloval z Ministrstvom za pravosodje, predvsem pri strategij' 1Tj 
planiranju investicijskih sredstev. Sodelovali smo z ustreznimi informacijskimi sluzi) 
policije, Vrhovnega sodišča, Senata za prekrške, Državnega pravobranilstva, predvsem P 
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izmenjavi strokovnih mnenj in medsebojne pomoči. S Centralnim registrom prebivalstva pri 
Ministrstvu za notranje zadeve je bil začet projekt«EMŠO«, kije tekel vse leto 2004, končan 
pa bo meseca aprila 2005. Pri posameznih strokovnih vprašanjih je Center sodeloval še z 
ostalimi državnimi organi in institucijami (n.pr.Ministrstvom za delo, dmžino in socialne 
zadeve, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za informacijsko družbo, Statističnim 
uradom RS). 

3. Sodelovanje v mednarodnih projektih 

Republika Slovenija je bila izbrana kot sodelujoča država v projektu »EPOC«, 
( European Pool against Organized Crime ), ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje Republike 
Italije, financira pa EU. Projekt je bil začet julija 2003 in se je nadaljeval v letu 2004 pod 
novim imenom EPOC II. Center aktivno sodeluje pri razvoju aplikacije z avtoiji aplikacije iz 
Italije ter pilotskima državama : Francijo in Romunijo. Aplikacija je sprejeta in instalirana na 
sedežu Eurojusta v Haagu. V leu 2005 bodo tako opravljena tudi testiranja prenosa podatkov 
med Eurojustom in državami članicami EU. Slovenija je predlagala, da se začno testiranja v 
Sloveniji, kar je bilo tudi sprejeto. 
V prihodnosti bo teklo poglobljeno sodelovanje pri pretoku podatkov med Olafom in 
Slovenijo ter obratno. Aktivno se povezujemo z Evropsko pravno mrežo - « in European 
judicial netvvork«. Čaka pa še informacijska povezava z organizacijo Europol 

1.12. KADROVSKA STATISTIKA IN MATERIALNE RAZMERE 

Na državnih tožilstvih je bilo na dan 31.12.2004 zaposlenih 398 funkcionarjev in javnih 
uslužbencev, leto poprej pa 356. V letu 2004 seje število zaposlenih povečalo za 42 oseb ali 
za 11,8%. , 

Na dan Število 
zaposlenih 

Razlika Odstotek 
povečanja 

31.12.2003 356 
31.12.2004 398 42 11,8% 

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije se je pri usklajevanju proračuna za leto 2004 
z Ministrstvom za finance uskladilo za 68 novih zaposlitev, vključno s pripravniki. Od tega je 
bila predvidena zaposlitev 30 državnih tožilcev, njihovih pomočnikov in javnih uslužbencev 
ter 38 državnotožilskih pripravnikov. Realiziranih je bilo 57 novih zaposlitev in sicer 10 

državnih tožilcev (4 na novo, 6 jih je napredovalo iz pomočnikov državnih tožilcev), 5 
pomočnikov državnih tožilcev (od tega 1 na novo, 4 so napredovali iz strokovnih sodelavcev), 
10 strokovnih sodelavcev in ostalih javnih uslužbencev ter 32 državnotožilskih pripravnikov, 
ki so zaposleni na državnih tožilstvih. 

V skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih in Pravilnika o kadrovskih načrtih 
državnih organov je bil na podlagi kadrovskih načrtov posameznih tožilstev sprejet skupni 
kadrovski načrt. Ta predstavlja podlago za usklajevanje števila in strukture sistemiziranih 
delovnih mest v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

k spodnje tabele je razvidno, da je na dan 31.12.2004 bilo na državnih tožilstvih 
s'stemiziranih skupaj 197 tožilskih mest in od tega dejansko zasedenih 174, pomočnikov 
državnih tožilcev je bilo sistemiziranih 40 in zasedenih 20, sistemiziranih mest strokovnih 
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sodelavcev je bilo 45 in od tega zasedenih 25, po kadrovskem načrtu za leto 2004 pa je 
zasedenih 147 delovnih mest javnih uslužbencev (brez strokovnih sodelavcev) in 32 delovnih 
mest državnotožilskih pripravnikov. 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po posameznih državnih tožilstvih na dan 
31.12.2004 

Državno 
tožilstvo 

Državni tožilci Pomočniki Strokovni sodelavci Ostali javni uslužbenci 
in pripravniki po KN  

Sist. zasedeno Sist. zasedeno Sist zasedeno Sist. zasedeno _ 
Vrhovno državno 
tožilstvo 

36 30 - - 10 4 25 - 

Skupina 7 5 - _ _ _ - 
PIC Center I _ _ - 
ODT Celje lg 18 4 4 4 12 3 — 
ODT Koper 13 11 2 1 2 . 8 1 _  
ODT Kranj 12 12 3 1 2 1 9 2 
ODT Kri ko 6 6 4 2 2 2 5 1 
ODT Ljubljana 45 37 12 8 8 6 42 _13  
ODT Maribor 21 20 3 2 5 2 16 4   
ODT M. Sobota 9 8 2 2 2 2 10 2 
ODT N. Gorica 9 6 2 1 2 5 2 
ODT N. mesto 9 9 2 2 5 1  
ODT Ptuj 5 5 2 2 2 1 5 2   
ODT SL Gradec 7 6 4 1 4 3 5 1 
SKUPAJ 197 174 40 20 45 25 147 32   

Mobilnost zaposlenih je zanemarljiva, med razlogi za odhod pa je najpogosteje upokojitev. jz 

tožilskih vrst je odšlo 5 državnih tožilcev in njihovih pomočnikov, ena državna tožilka je bi a 
izvoljena za nacionalno predstavnico v Evrojustu, dva državna tožilca sta se upokojila, praV 

tako pa sta se upokojili tudi dve javni uslužbenki. 

SPOL 

Med 366 zaposlenimi (brez pripravnikov) je 275 žensk, kar predstavlja 75%. Delež žensk se 
zelo razlikuje glede na vrsto zaposlenih, kar je razvidno iz tabele »zaposleni po spolu«. 
Največjo uravnoteženost zasledimo pri funkcionarjih in najmanjšo, v korist žensk, prijavnih 
uslužbencih. 

ZAPOSLENI PO SPOLU NA DAN 31.12.2004 

Državna 
tožilstva 

Državni tožilci Pomočniki Strokovni sodelavci Ostali Javni uslužbenci 

skupaj moild ženske skupaj moild ženske skupaj moški ženske skupaj moild 
VDT RS 35 17 18 - 4 2 2 25 4 21 

"Tl7 

138 

Okrožna 
d.t 

139 54 85 20 5 15 21 4 17 122 5 

SKUPAJ: 174 71 103 20 5 15 25 6 19 147 9 

Leto 2004 so državna tožilstva, kljub notranjim prerazporeditvam, v četrtini Pr'm®r°e 

zaključila negativno, kar bo imelo za posledico oteženo poslovanje tožilstev v letu 200 , 
posebej tudi zaradi rebalansa proračuna. Skupna poraba je bila v letu 2004 napram letu 2 ^ 
večja za 6,91%, brez neplačanih obveznosti, ki so se prenesla v naslednje leto. Primanjkljaj ^ 
materialnih stroških je zaradi premalo sredstev po kontih znašal 15.793.000 Sit 'n_vS1 

neplačani računi so se prenesli v leto 2005. Prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da so toži .-ij 
ki v polovici primerov poslujejo v najetih prostorih, v letu 2004 za najemnine p°ra 
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280.742.028 Sit sredstev in v leto 2005 prenesla še za 14.990.509 Sit neplačanih obveznosti iz 
tega naslova. To pomeni, da imajo tožilstva kar polovico proračuna za materialne stroške 
pogodbeno vezanega na izdatke (najemnine), na katere nimajo nobenega vpliva. 

Delno seje izboljšalo stanje delovnih prostorov tožilstev in njihova opremljenost, kar je eden 
od pogojev za uspešno delo tožilstev, začeti pa so bili tudi nekateri projekti izboljšanja, ki se 
bodo realizirali v letu 2005. Še vedno pa so tožilstva tehnično slabo opremljena saj je aktivna 
mreža absolutno zastarela. Prav tako primanjkuje programske opreme, nekatera tožilstva pa 
imajo še vedno težave z neustreznim voznim parkom, kije zastarel in ne omogoča več varne 
vožnje ter je tudi številčno neustrezen. 

Državna tožilstva in državni tožilci so v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju imeli 
dovolj ustreznih pogojev za načrtovanje in uresničevanje tistih izobraževalnih nalog, ki v 
skupnih vsebinah in smotrih pomenijo temelj strokovnemu in samostojnemu izvajanju celote 
(pravo)sodnih funkcij. S poenotenjem načrtovanja izobraževalnih programov, z vzpostavitvijo 
finančnih standardov organizacije in njihove izvedbe, tudi standardov evalvacije, smo v CIP 
in posebej v njegovem Programskem svetu zagotovili kar najbolj racionalno porabo 
razpoložljivih sredstev, na teh podlagah pa zagotavljali vse nujne in najpomembnejše 
izobraževalne naloge. Te so bile vsaj dvojne: ob izpopolnjevanju strokovnih podlag za tekoče 
izvajanje funkcije smo morali v tem obdobju izpolniti tudi pogoje za polnopravno članstvo v 
EU. Ob nespornih dosežkih na področju izvajanja izobraževalnih nalog je zato toliko bolj 
očitna neizpolnjena naloga institucionalizacije centra. Tudi primerjalno (ne le na nivoju 
članic EU, tudi Turčije in Albanije) je bil CIP edini, ki še vedno izvaja programe brez lastne 
kadrovsko organizacijske strukture in prostorov. 

Izobraževalne oblike smo izvajali v treh sklopih: lastni programi, udeležba v programih 
zunanjih organizatoijev in mednarodni program. Tudi v letu poročanja smo uspeli 
zagotavljati v prejšnjih letih doseženo povprečje 5-6 izobraževalnih dni za vsakega tožilca, 
čeprav bo potrebno odpravljati odstopanja (od 2.5 do 9 delovnih dni) na posameznih 
tožilstvih. Letos en dan in pol trajajočih Izobraževalnih tožilskih dnevov - ITD 2004 (dec. 
2004), ki smo jih izvedli že enajstič, se je udeležilo preko 120, celodnevne »jesenske« 
tožilske šole pa vsi državni tožilci, pomočniki in strokovni sodelavci. Navedeni obliki posebej 
omenjamo, ker predstavljajo temelj tožilskega izobraževanja: prva je namenjena splošnemu 
izobraževanju in seznanjanju z najnovejšimi pogledi in strokovnimi podlagami na področjih, 
ki so pomembna za izvajanje tožilske funkcije, druga preverja in podpira njeno izvajanje na 
najbolj konkretnem nivoju, izhajajoč predvsem iz najnovejših odločb sodne prakse in 
ugotovitev nadzornih pregledov. Nadaljujemo tudi z izobraževalnimi oblikami, ki podpirajo 
specialistične usmeritve tožilskega dela: sodobnim temam s področja organiziranega 
kriminala in njegovih najsodobnejših pojavnih oblik ter restorativne obravnave kaznivih 
dejanj smo pridružili sklop »klasičnih« kriminalističnih tem (april, junij 2004), ki naj 
Ugotovijo dobre podlage za učinkovito usmerjevalno tožilsko vlogo že v fazi odkrivanja tudi 
klasičnih kaznivih dejanj. 

državni tožilci so se aktivno in redno, a glede na vedno številčnejše ponudbe tudi zelo 

selektivno, udeleževali tudi mednarodnih oblik izobraževanja, posebej v organizaciji Sveta 
Evrope in organov Evropske Unije, vse bolj pogosto tudi kot povabljeni eksperti. Izbor in 
odločitev o udeležbi smo načelno vezali zlasti na tiste teme, ki vsebinsko krepijo 

1.13. IZOBRAŽEVANJE DRŽAVNIH TOŽILCEV 
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izpolnjevanje tožilskih nalog na področju pregona mednarodno povezanega kriminala m 
vlogo institucij pri uveljavljanju pravnega reda EU ter multilateralnih institutov pravne 
države. O teh in vseh drugih novih (spo)znanjih so udeleženci redno poročali s članki v 
Tožilskih obvestilih, ki predstavljajo kvalitetno dopolnilo izobraževalnim aktivnostim. 

2. POSTOPKI V ZVEZI S POSAMEZNIMI 

POMEMBNEJŠIMI KAZNIVIMI DEJANJI 

2.1. UMORI 

Okrožna državna tožilstva Republike Slovenije so v letu 2004 obravnavala ovadbe zoper 
skupno 89 oseb zaradi kaznivih dejanj umorov in poskusov umorov, kar je za 22 oz. 33 % več 
kot v letu 2003, ko so za ta kazniva dejanja obravnavali 67 oseb. Tožilstva so za dokončana 
kazniva dejanja umorov obravnavala 46 oseb, za poskuse teh dejanj pa 43 oseb. 

SEZNAM OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA UMOROV IN POSKUSOV 
UMOROV 
SKUPINA 4 
CELJE 7 
KRŠKO 1 
KOPER 9 
KRANJ 3 __ 
LJUBLJANA 38 __ 
MARIBOR 5 
MURSKA SOBOTA 9 
NOVA GORICA 3 
NOVO MESTO 5 _ 
PTUJ 3 
SLOVENJ GRADEC 2   
SKUPAJ: 89 

Skupno z nerešenimi ovadbami iz leta 2003 so državni tožilci obravnavali za kaznivo dejanj 
umorov in poskusov teh dejanj 97 oseb. Ovadbe so bile zavržene zoper 23 oseb, zopef 

oseb je bila zahtevana preiskava. Po končani preiskavi je bil postopek ustavljen za 11 °se^ 
zoper 36 oseb pa je bila po končani preiskavi vložena obtožnica. Slovenska sodišča so 
kazniva dejanja umora in poskusov umorov izdala obsodilne sodbe zoper 27 oseb, 3 osebe 
so bile oproščene teh kaznivih dejanj. Tožilci so zoper izrečene sodbe vložili 15 Pr't0^'^a 

katerih je bilo 5 ugodenih in 5 zavrnjenih, ostale pa so bile na koncu obravnavanega obdo 
še nerešene. Pripor je bil odrejen zoper 30 oseb. 

Okrožno državno tožilstvo v Celju je v letu 2004 obravnavalo 7 kazenskih ovadb 
osumljencv za kaznivo dejanje umora ali poskusa umora. Zaradi umorov je na področju 
v Celju umrlo 5 ljudi, dve dejanji pa sta ostali pri poskusu 
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V Celjskem zaporu je 18 letnik, ki je bil na prestajanju kazni mladoletniškega zapora, med 
malico v jedilnici sogojenca prijel za glavo in mu z britvico zarezal v vrat. Dejanje je ostalo 
pri poskusu, ker je dejanje preprečil paznik. 

V Velenju je pred stanovanjskim blokom zaradi spora glede cene in kupnine za hlače storilec 
oškodovanca z nožem zabodel v prsni koš zaradi česar je ta na kraju dejanja umrl. 

V Zrečah je med kajenjem marihuane prišlo do spora v katerem je eden izmed udeleženih z 
nožem katerega rezilo meri 21 cm dvakrat zabodel v prsni koš oškodovanca , ki je zaradi 
dobljenih poškodb na kraju dogodka izkrvavel in umrl. 

V bližini Laškega je storilec izvenzakonsko partnerico s kovinsko palico večkrat udaril po 
glavi dokler ni obmirovala. Zaklenil je vrata in odšel, našel pa jo je sin in le pravočasna 
zdravniška pomoč jo je ohranila pri življenju. Zaradi hudih poškodb možganov bo vse 
življenje invalidna. 

V Šmarju pri Jelšah je 67 letni storilec bivši ženi grozil z lovsko puško. V prepir je posegel 31 
letni sin, nato pa je oče sina ustrelil, streljal pa je tudi na ženo, ki je zbežala. Sinje na kraju 
dogodka umrl, žena je bila lažje ranjena, storilec pa je v hiši ustrelil še sebe. 

Storilec je od izvenzakonske partnerke, ki ga je po 15 letih skupnega življenja zapustila 
zahteval, da se vrne, ko je ta prišla v skupno stanovanje po svoje stvari. Iz neposredne bližine 
jo je ustrelil v glavo. 

Okrožno državno tožilstvo v Krškem je prejelo eno ovadbo zoper eno osebo zaradi kaznivega 
dejanja umora po 1. odst. 127. čl. KZ. Storilec je oškodovancu vzel življenje tako, da gaje s 
pištolo iz neposredne bližine ustrelil v prsa. 

Okrožno državno tožilstvo v Kopru je obravnavalo osem storilcev kaznivega dejanja umora 
oz. poskusa tega dejanja, pri čemer dve osebi kaznivega dejanja nista storili na območju tega 
tožilstva. 

Okrožno državno tožilstvo v Kranju je prejelo 3 ovadbe zoper 3 osebe zoper vse tri zaradi 
kaznivega dejanja poskusa umora. V Gorenji vasi je storilec med prerivanjem oškodovanca z 
nožem zabodel v trebuh, vendar je oškodovanec še uspel pobegniti. Izvenzakonski partner je 
svojo partnerico z nožem z rezilom 19 cm skušal zabosti v levo stran prsnega koša vendar je 
oškodovanka nož zaustavila. 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je prejelo ovadbe zoper 16 oseb zaradi kaznivega 
dejanja umora in zoper 22 oseb zaradi poskusa tega dejanja. Obravnavali pa so še ovadbe 
zoper štiri osebe, ki so ostale nerešene iz preteklega leta. 

končani preiskavi je bila vložena obtožba zoper moškega, ki je iz koristoljubja na grozovit 
•n zahrbten način umoril duhovnika v prostorih Župnijskega urada v Mekinjah pri Kamniku. 

V Ljubljani je storilec z daljšim kuhinjskim nožem večkrat do smrti zabodel svojo dotedanjo 
Partnerico. 

Pravnomočno je končan kazenski postopek proti 20 letnemu storilcu kaznivega dejanja 
umora, ki je z večjim nožem oškodovanca trikrat zabodel v prsa, osemkrat v predel hrbta in 
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sedemkrat v glavo zaradi česar je ta izkrvavel. Po izvršenem umoru je pokojnika z 
avtomobilom odpeljal na Kras mu odsekal glavo in ga zakopal v plitvi jami. 

Ni še končan kazenski postopek zoper storilca treh kaznivih dejanj umora in enega kaznivega 
dejanja poskusa umora, ki ga je storilec storil na ozemlju Zvezne republike Nemčije. Na 
zaprosilo Pravosodnega ministrstva v Wiesbadnu je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
prevzelo kazenski pregon in zoper storilca vložilo obtožbo. Na podlagi sklepa senata je 
preiskovalni sodnik v navzočnosti tožilke in zagovornice v Nemčiji zaslišal pet prič. 

Ni še raziskan umor moškega, ki je bi izvršen 21.06.2004 na območju Trbovelj. Doslej je bilo 
ugotovljeno, daje neugotovljena oseba istega dne z bančno kartico pokojnega iz bankomata v 
Zagoiju ob Savi dvignila 100.000 SIT. 

Umor ženske srednjih let, katere truplo je bilo najdeno v zapuščeni stavbi na naslovu 
Veselova 17 v Ljubljani, še ni raziskan. 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je 10.02.2004 po končani preiskavi zoper 4 obdolžence 
vložilo obtožbo zaradi poskusa kaznivega dejanja umora po 2. tč. 2. odst. v zvezi s 1 oc'st

| 

127. čl. KZ stoijenega na škodo novinarja Mira Petka. Postopek v tej zadevi se je nadaljev 
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti. V letu 2004 je bilo opravljeno 22 narokov, dokazni 
postopek pa še ni zaključen. Vodja ODT Maribor ugotavlja, da zaščitni ukrepi, določeni v 
240 a ZKP ne zadostujejo za zaščito anonimnih prič, saj bi bilo potrebno sestaviti program, ^ 
katerim bi se anonimnim pričam zagotovila osebna varnost tako s fizičnim varovanjem, 
spremembo osebnih podatkov, s spremembo prebivališča, z odhodom v drugo državo 
podobno kar pa bi moral urediti posebni zakon ki pa še ni bil sprejet. Priča Alen R° 
kateremu je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru zagotovil anonimnost se j 
razkril sam, eden od obdolžencev pa je na glavni obravnavi objavil, da bo pri podaja j^ 
svojega zagovora razkril imena treh anonimnih prič. Njihovo razkritje bi lahko imelo 
posledico konkretno ogrožanje življenj teh prič, s tem pa tudi vprašanje ali je bilo v zaoo 
meri poskrbljeno za varnost teh prič v skladu z določbo 141 a. čl. ZKP. 

Sicer pa je Okrožno državno tožilstvo v Mariboru prejelo tri ovadbe za kazniva dejan^ 
poskusa umora in dve za kaznivi dejanji umora. Dejanja so bila storjena med znanci a 
škodo bivših partnerjev, med storilci pa je le ena ženska. 

• • • • • • 
ODT Maribor je vložil obtožbo zoper storilca dveh kaznivih dejanj umorov ter enega pu 

kaznivega dejanja umora. Storilec je s kuhinjskim kladivom ubil hčerki tako, da ju je ve ^ 
udaril po glavi in jima prizadejal takšne poškodbe, da sta zaradi njih na kraju umrli- P° 
dejanju je partnerko, ki seje vrnila z dela s steklenim pepelnikom udaril po glavi na za ^ 
način, vendar je dejanje ostalo pri poskusu, ker se je oškodovanka uspela obraniti in zbe 
stanovanja. Obdolženec je bil že pravnomočno obsojen na 30 let zapora. 

V oktobru 2004 je Okrožno državno tožilstvo v Mariboru vložilo obtožbo tudi zoper stori' ^ 
kije na zahrbten način umoril oškodovanca in sicer gaje med spanjem večkrat udaril s^ra(jj 
delom sekire po glavi, ko pa se je kovinski del snel, ga je udaril še z lesenim ročajem 
poškodb je oškodovanec umrl na kraju samem 

oper 
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je prejelo ovadbe zoper devet oseb od tega 
dve za dokončani kaznivi dejanji umora. 
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V Černelovcih pri Murski Soboti je prišlo do pretepa med dvema skupinama Romov. Eden od 
udeležencev je drugega umoril s strelom iz pištole dva druga pa na enak način hudo telesno 
poškodoval. Po tem streljanju je storilca umora eden od udeležencev pretepa enajstkrat 
zabodel v predel hrbta tako, da je ta zaradi krvavitev v prsno votlino umrl na kraju dejanja. 
Storilca tega dejanja pa je eden od udeležencev z neugotovljenim predmetom sedemkrat 
udaril po glavi in mu povzročil zlom zatilnih delov lobanjskih kosti s poškodbami možganov. 
V istem času je prišlo do hude telesne poškodbe z nožem še enega udeleženca pretepa. 

V garaži stanovanjske hiše v Murski Soboti sta mati in sin s kovinsko vodno tehtnico večkrat 
udarila po glavi moža oz. očeta. Ko je padel v nezavest sta ga naložila v prtljažnik osebnega 
avtomobila in ga položila na železniški tir tik pred prihodom vlaka, tako da mu je vlakovna 
kompozicija odrezala glavo. 

Da bi prikril predhodno kaznivo dejanje ropa je storilec oškodovanca potisnil v reko Muro 
tako, da seje utopil. Zadeva je še v fazi preiskave. 

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici je v letu 2004 prejelo eno ovadbo zaradi kaznivega 
dejanja poskusa umora, sodišče pa je izreklo štiri sodbe zaradi treh kaznivih dejanj poskusa 
umora in eno zardi kaznivega dejanja umora, ki so bili izvršeni v prejšnjih letih. 

Okrožno državno tožilstvo Novo mesto je obravnavalo ovadbo zoper tri osebe. Storilec je z 
vojaško puško štirikrat ustrelil v razne dele telesa svojo bivšo ženo in ji pri tem prizadel 
takšne poškodbe, daje zaradi njih umrla. 

V sporu med dvema skupinama je storilec z žepnim nožem večkrat zabodel v vitalne dele 
telesa dva udeleženca pretepa. 

Mati je med prepirom proti svoji enajstletni hčerki vrgla nož ali jo z njim zabodla. Hčerka je 
umrla zaradi vbodnine srca 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je vložilo obtožnico v kateri dvema storilcema očita, da 
sta na tleh ležečemu oškodovancu okrog vratu navila vrvico električnega podaljška in hlačni 
Pas in vse to zategnila tako, daje oškodovanec na kraju dejanja umrl. 

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je obravnavalo dve kazenski ovadbi zaradi 
kaznivega dejanja umora. Storilec je svojo bivšo izvenzakonsko partnerko in njenega 
Prijatelja z grožnjo s samokresom prisilil, da sta se slekla nato pa njenega prijatelja ustrelil v 
glavo, svojo izvenzakonsko partnerko, ki je zbežala pa je dohitel na hodniku ter jo medtem, 
koje kričala ustrelil v predel čela nato pa se ustrelil tudi sam 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve je zahtevala preiskavo zoper dva osumljenca iz 
območja Srbije in Črne Gore, ki sta zaradi prevlade v kriminalnem podzemlju v hotelu Lev v 
Ljubljani s petimi streli iz pištole umorila oškodovanca 

2-2 ROPI IN ROPARSKE TATVINE 

Okrožna državna tožilstva Republike Slovenije so v letu 2004 prejela ovadbe zoper 189 
storilcev kaznivega dejanja ropa in roparskih tatvin, to je za 26 oseb ali 12 % manj kot v letu 
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2003, ko je bilo za ta dejanja prijavljeno 215 oseb. Po posameznih tožilstvih je število 
prijavljenih oseb naslednje: 

SEZNAM ZNANIH POLNOLETNIH STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ ROPA 
IN ROPARSKIH TATVIN 
SKUPINA 0 
CELJE 20 
KRŠKO 4 
KOPER 10 
KRANJ 10 
LJUBLJANA 78 
MARIBOR 18 
MURSKA SOBOTA 12 
NOVA GORICA 5 
NOVO MESTO 17 
PTUJ 9 
SLOVENJ GRADEC 6 
SKUPAJ: 189 

Skupaj z nerešenimi ovadbami iz prejšnjih let so državna tožilstva v letu 2004 obravnava a 
201 osebo za kaznivo dejanja ropa, roparskih tatvin in poskusov teh dejanj. Ovadbe so 
zavržene zoper 16 oseb, zope 155 oseb pa so tožilci zahtevali preiskavo. Po končani preiskav' 
je bil postopek ustavljen zoper 61 oseb, zoper 101 osebo pa je bil vložen obtožni a*^ 
Slovenska sodišča so za kazniva dejanja ropov in ropatskih tatvin v letu 2004 obsodilo 
oseb, 19 oseb pa oprostilo obtožbe, zoper 7 oseb pa je bil po vložitvi obtožnega akta postop 
ustavljen. Državni tožilci so vložili pritožbe zoper 43 oseb. Zoper 41 oseb, storilcev kaznivi 
dejanj ropa in roparskih tatvin je bil odrejen pripor. 

Okrožno državno tožilstvo v Celju je vložilo obtožnico zoper 7 oseb, ki so po prej izdelanem 
načrtu prišle na dom oškodovanca, za katerega so razpolagali s podatkom, da bi naj don^ 
hranil 30.000.000 SIT. Medtem, ko so štirje v okolici stanovanjske hiše stražili, so ostali try 
zamaskirani vstopili v hišo dva od njiju pa sta oškodovanca pretepala zato, da bi poveda ^ J 
ima spravljen denar, tretji pa ga je medtem iskal. Oškodovanca so zvezali, mu z noz 
večkrat potegnili po vratu, ga zvlekli v klet, v hiši pa našli denarnico z le 19.000 SIT. 

Okrožno državno tožilstvo v Krškem je zahtevalo preiskavo zoper obdolženca, ki je skupaj 
neugotovljeno osebo s pištolo prisilil delavki poslovalnici banke v Krmelju, da sta odkJ 
vrata trezorja, storilca pa sta si prilastila gotovino v različnih vlutah v vrednosti 4,7 mi 
SIT. 

Dva storilca sta oropala Turistično agencijo in menjalnico v Brežicah tako, daje delavki e 
zatisnil usta, zbil očala in jo tiščal k tlom, drugi pa je tačas iz blagajne vzel in si prilas i 
milione SIT. 

.-L tatvin 
Okrožno državno tožilstvo v Kopru je za kaznivo dejanje ropov in roparsKin ^ . 
obravnavalo 9 oseb v enem primeru je bila zaradi kvalificiranega ropa obtožba vložena 
mladoletniku. 
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Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je skupaj z ovadbami in nerešenimi zadevami iz 
preteklega leta obravnavalo 93 oseb, obsodilne sodbe so bile izrečene zoper 31 oseb od tega je 
bila 17 osebam izrečena zaporna kazen, 10 oseb pa je sodišče oprostilo. 

Zamaskiran in oborožen moški je z grožnjo, da jo bo ustrelil prisilil uslužbenko pošte v 
Polhovem Gradcu, da je dopustila, da ji je vzel 623.000 SIT , pobegnil pa z avtomobilom s 
katerim gaje sostorilec čakal pred vhodom. 

Na 5 let in 7 mesecev zapora je bil obsojen storilec, ki je v letu 2002 sledil oškodovanki, ki je 
z banke dvignila 20.000 evrov. Na samotnem kraju jo je dohitel in z nožem prisilil, da mu je 
izročila denar. 

Vložena je bila obtožba zoper storilca, ki je skupaj z neugotovljenim sostorilcem z vlomom 
prišel v notranjost stanovanjske hiše, iz katere sta vzela večje vsote denarja in čekovnih 
blanketov ter ključe osebnega avtomobila. Ob izstopanju iz hiše so ju prijeli oškodovanci, 
storilca pa sta z namenom, da bi ukadene stvari obdržala proti oškodovancem uporabila 
solzilec. 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je za ta dejanja obravnavalo 18 oseb. Trije storilci so 
na avtobusnem postajališču mestnega prometa v Mariboru pristopili do oškodovanca, ki je 
ležal na klopi ga večkrat brcnili v različne dele telesa, na kar so mu z uporabo sile vzeli 
denarnico s 50.000 SIT ter mobilni telefon. 

Okrožno državno tožilstvo v Mursk Soboti je vložilo obtožnico zoper dva storilca, ki sta 
oškodovanca s pretvezo, da gresta na ogled osebnega vozila zvabila v Lendavske gorice, kjer 
sta oškodovanca napadla in mu iz notranjega žepa suknjiča vzela 450.000 SIT. 

V Novi Gorici sta zamaskirana polnoletna storilca napadla uslužbenca bencinskega servisa 
tako, da gaje eden od njiju z udarci s pištolo zbil na tla in ga z nožem porezal nakar sta mu z 
'epilnim trakom zvezala nogi in roki, mu grozila z ubojem in na ta način prisilila, da je 
povedal kje so ključe blagajne iz katere sta vzela za 740.000 SIT gotovine, večje število 
C|garet, vrednostne kartice za gsm aparata ter osem mobilnih telefonov. 

V Slovenj Gradcu je bil odrejen pripor zoper storilca, ki sta napadla močno vinjenega 
oškodovanca in ga brcala, daje padel na tla, na tleh ležečemu pa sta preiskala žepe in oblačila 
ter mu iz zadnjega hlačnega žepa vzela 1000 SIT, po tem dejanju pa napadla še drugega 
oškodovanca zoper katerega sta uporabila solzilec,da je začasno izgubil vid, na tleh ležečemu 
Pa sta preiskala žepe, vzela pa sta denarnico, bančno kartico, mobilni telefon vse skupaj v 
dednosti 17.000 SIT. 
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2.3. IZSILJEVANJA 

Okrožna državna tožilstva v Sloveniji so v letu 2004 prejela ovadbo zoper skupno 263 oseb za 
kazniva dejanja izsiljevanja ali poskusov teh dejanj. 

SEZNAM OVADB ZARADI KAZNIVIH DEJANJ IZSILJEVANJA ALI 
POSKUSOV IZSILJEVANJA 
SKUPINA 0 
CELJE 22 
KRŠKO 13 
KOPER 34 
KRANJ 13 
LJUBLJANA 100 
MARIBOR 46 
MURSKA SOBOTA 14 
NOVA GORICA 10 
NOVO MESTO 10 
PTUJ 5 
SLOVENJ GRADEC 9 
SKUPAJ: 276 

Tožilci so zavrgli ovadbe zoper 79 oseb obtožni akt pa vložili zoper 64 oseb, zoper 83 oseb pa 
so zahtevali preiskavo. Po končani preiskavi je bil postopek ustavljen zoper 68 oseb. 
Obsodilne sodbe so bile izrečene 58 osebam, 11 oprostilne, zoper 18 oseb pa je bila obtožba 
zavrnjena. Tožilci so vložili skupno 15 pritožb od tega jih je bilo 10 ugodenih, 5 pa zavrnjeno. 

Tožilstva ugotavljajo, da je najpogostejši način storitve pretepanje oškodovanega ali Pa 

grožnje. Storilci so največkrat posamezniki. Prevladujejo mlajši storilci, ki si z izvrševanjem 
teh dejanj pridobivajo manjše zneske denarja oz. predmete majhne vrednosti npr. mobilne 
telefone. 

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju izstopa primer 35 letnega nezaposlenega moškega, 
ki je na pokopališču izročil oškodovanki pismo z grozilno vsebino in zahteval od 
2.000.000 evrov grožnjo pa podkrepil še s tem, da se bo njej in njenemu sinu zgodilo enaK 
kot njenemu partnerju, ki so ga pred tem umorili v tujini če mu ne izroči denarja. 

ODT Krško je vložilo obtožnico zoper storilca, ki je od oškodovanca zahteval 300.000 SIT, 
ker naj bi za njuno hčerko, s katero naj bi bil v Milanu, zapravil 3.000.000 SIT in staršem 
grozil naj prineseta denar, če želita še kdaj videti hčer, oškodovanca pa sta o tem obves 
policijo. 

ODT Kranj je obravnavalo 3 storilce, ki so oškodovanca tujega državljana izsiljevali tako, d* 
so znesek, ki naj bi ga bil dolžan enemu od njih, zviševali, ga zaprli, mu odvzeli ves de„. ' 
fotoaparat, nato pa prisilili, daje po posrednici priskrbel še dodaten denar, ki jim gaje 'zr0 

po izpustitvi. 

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je obravnavalo 27 letnega storilca, ki je ® 
večjega podjetnika zahteval, da mu izroči 15.000 evrov, pri tem pa mu je po mobi 
telefonu poslal več sms sporočil, v katerih mu je grozil z napadom na življenje oz. premo 
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če mu denarja ne izroči. Oškodovanec mu je tekom leta 2003 izročil 3.000 evrov, storilec pa 
je naredil samomor. 

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je zahtevalo preiskavo zoper dva osumljenca, ki 
sta na domu oškodovanca od njega zahtevala povrnitev dolga v znesku 1,6 miliona SIT, pri 
tem pa je obdolženec oškodovancu grozil, da ga ne bo rešilo pet policajev in Klinični center, 
če ne bo poravnal dolga ter mu izročil ključ avtomobila, grozil pa mu je tudi tako, da je iz 
vozila vzel pištolo in si jo zataknil za hlačni pas. 

Okrožna državna tožilstva v Republiki Sloveniji so v letu 2004 prejela 165 kazenskih ovadb 
zoper osebe, za katere je bil podan sum, da so storile kaznivo dejanje spolnega napada na 
osebo, mlajšo od 15 let, po 183. čl. KZ. Število kazenskih ovadb je večje, kot je bilo v letu 
2003, ob tem pa okrožni državni tožilci o 35 kazenskih ovadbah, prejetih v letu 2003, niso 
odločili, ter so tako imeli v letu poročanja v delu 200 kazenskih ovadb. Statistični podatki so 
pokazatelj le porasta odkritosti tega kaznivega dejanja, nikakor pa ne nudijo podlage za 
zaključek, da so v porastu kazniva dejanja. 

Zoper 33 oseb so okrožni državni tožilci kazenske ovadbe zavrgli, vložili 13 obtožnih 
predlogov, 2 neposredni obtožbi in 112 zahtev za preiskavo. 

V 57 kazenskih zadevah je okrožni državni tožilec podal izjavo o odstopu od pregona, v 77 pa 
je vložil obtožbo. 

Sodišče je v letu 2004 izreklo 66 obsodilnih sodb, 3 oprostilne in 2 zavrnilni sodbi. 

Tožilec se je pritožil zoper 29 odločitev sodišča prve stopnje, ugodeno mu je bilo v devetih 
izmed teh zadev, pritožba državnega tožilca pa je bila zavrnjena kot neutemeljena v šestih 
zadevah. 

V obdobju poročanja sodišče še ni prejelo odločitve na prvi stopnji v 196 zadevah. 

V 22 primerih je zoper storilce kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, 
na predlog tožilca sodišče odredilo pripor. 

Vsebinski pregled zadev potrjuje teoretična spoznanja, da je storilec praviloma otroku zelo 
blizu, pogosto v roditeljskem razmerju oz. širšem sorodstvenem razmerju. Tako kot v 
Prejšnjih obdobjih so tudi obravnavani v letu 2004 svoja ravnanja napram istemu otroku 
ponavljali skozi daljše časovno obdobje, pri čemer so se dejanja praviloma gostila in 
izvršitvene oblike postajale čedalje težje. Tožilci so v takih primerih ravnanja obtoženih 
strokovno pravilno opredeljevali kot nadaljevano kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, 
mlajšo od 15 let, po 183. čl. KZ, takim pravnim opredelitvam pa je v celoti sledilo tudi 
sodišče. Pogosto pa je taka pravna opredelitev tista, ko pri izbiri in določitvi kazni kriminalna 
količina ne pride dovolj do izraza, in zato je bila prevladujoča večina vloženih pritožb zoper 
odločitve sodišča prve stopnje zaradi odločbe o kazenski sankciji. 

Tožilstva v svojih poročilih opozarjajo na vsebinsko enako problematiko pri odkrivanju in 
sojenju za ta kazniva dejanja kot v preteklih obdobjih. Oškodovanci so praviloma v hudi 

1 2.4. SPOLNI NAPADI NA OSEBO, MLAJŠO OD 15 LET 
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stiski, izpostavljeni pritiskom, tako s strani storilca kot družine, posledično pa tudi 
stigmatizaciji ob samem razkritju in kazenskem postopku. 

V obdobju poročanja maja 2004 je bil noveliran Kazenski zakonik, in sicer s 3. odst. 111 čl. 
KZ, ki določa zastaranje kazenskega pregona, tako da zastaralni rok za to kaznivo dejanje ne 
more izteči pred potekom petih let od polnoletnosti oškodovanca. Po sprejeti noveli 
Kazenskega zakonika v letu 2004 take ovadbe nobeno izmed okrožnih državnih tožilstev ni 
prejelo. 

V letu 2004 je sodni epilog dobila kazenska zadeva zoper obtoženega, ki je pod pretvezami 
zvabil šest deklet na različne kraje, večinoma na območju Ljubljanskega gradu in Rožnika, ter 
jih z uporabo sile in grožnje prisilil, da so ga spolno zadovoljevale. Štiri izmed oškodovank so 
bile mlajše od 15 let, ena je bila mladoletna, ena pa že polnoletna. Sodišče prve stopnje je po 
predlogu tožilca na izrek 20-letne zaporne kazni izreklo kazen v višini 17 let in 6 mesecev 
zapora. Okrožni državni tožilec se je zoper prvostopno sodbo pritožil zaradi odločbe o 
kazenski sankciji in višje sodišče je obtoženemu zvišalo tako posamezne, kakor tudi enotno 
kazen, ki jo je izreklo v višini 19 let in 6 mesecev zapora. 

Pripor, ki je bil odrejen praviloma v vseh hujših primerih kaznivih dejanj, je imel za posledico 
v relativno kratkem času zaključen kazenski postopek. Okoliščina časa je izjemnega pomena 
pri obravnavanem kaznivem dejanju zaradi vrste okoliščin, predvsem zaradi osebnih stisk 
oškodovancev. Postopki, kjer pripor ni odrejen, trajajo nekaj let, in pomenijo izjemno 
obremenitev za žrtev. 

2.5. ZANEMARJANJA MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO RAVNANJE 

V letu 2004 so okrožna državna tožilstva prejela 251 ovadb zoper prav toliko oseb zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 201. 
čl. KZ. Skupaj z nerešenimi kazenskimi ovadbami iz leta 2003 so tako imela v delu 37 
kazenskih zadev. 

Zoper 118 storilcev so bile kazenske ovadbe zavržene, vloženih je bilo 84 obtožnih predlogov 
in 5 neposrednih obtožnic. V 9 primerih je okrožni državni tožilec obtožni akt vložil po 
končani preiskavi. 

Sodišče je obtožnim aktom sledilo s 60 obsodilnimi sodbami, 8 obdolžencev je bilo 
oproščenih, v 19 primerih pa so bile izdane zavrnilne sodbe. Okrožni državni tožilci so zara ' 
obravnavanega kaznivega dejanja vložili 6 pritožb, v dveh primerih jim je bilo ugodeno, 
enem primeru pa je bila pritožba kot neutemeljena zavrnjena 

Leto 2004 je bilo zaključeno s 180 kazenskimi zadevami, v katerih še ni bila izrečena sodba 
sodišča prve stopnje. 

V 4 primerih je sodišče sledilo predlogu okrožnega državnega tožilca ter zoper storilca 
odredilo pripor 

Ljlo 
Zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja sta 
pogosto ovadena tako moški kot ženska, torej oba roditelja oz. mati in njen partner, k' J® 
praviloma živel skozi daljše obdobje v družini ali pa se vanjo občasno vračal. Med ovadeni 
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je več moških in pri njih je to kaznivo dejanje praviloma povezano tudi z drugimi nasilnimi 
ravnanji, najpogosteje s kaznivim dejanjem nasilništva po 299. čl. KZ, storjenim napram ženi 
oz. partnerki in materi otrok. 

Tako kot pri kaznivem dejanju spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, je tudi pri 
dokazovanju kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja dokazni 
postopek zaradi dinamike medsebojnih odnosov storilca in žrtve zapleten, in za žrtev 
praviloma izjemno neugoden. 

Prav zaradi pomembne vloge, ki jo v dokaznem postopku pridobijo tretje osebe, torej osebe 
izven kroga družine, učitelji in vzgojitelji in drugi, ki vsakodnevno spremljajo oškodovance, 
seje kot toliko pomembnejša pokazala praksa sodelovanja tožilcev na sestankih teamov, ki jih 
organizirajo pristojni centri za socialno delo. Pripravljenost sodelovanja s centri za socialno 
delo, policijo in civilno družbo, ob jasnih razmejitvah pristojnosti vsakega, je, tako kot izhaja 
to iz poročil okrožnih državnih tožilcev, pozitiven premik tožilčevega dela za odvračanje 
ogroženosti otrok. 

2.6. PRANJE DENARJA 

Tudi v letu 2004 je bilo kaznivo dejanje pranja denarja v državno tožilski organizaciji deležno 
posebne pozornosti. Pri tem je bila aktivnost državno tožilske organizacije deležna tudi 
mednarodnega pregleda strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanja ukrepov preprečevanja 
pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (MONYVAL). Ocene so bile v pretežni 
meri ugodne, čeprav se državna tožilstva soočajo s pogostimi spremembami zakonodaje na 
tem področju tako, da ob obvezni uporabi milejšega zakona v preteklosti storjena kazniva 
dejanja pranja denarja ni mogoče preganjati po današnjih kriterijih. V zvezi s tem gre za več 
sklopov vprašanj: 

1. Vprašanje, ali velja t.i. »ali crime model«, to je da lahko storilec kaznivega dejanja 
pranja denarja pere denar iz vsakega po prej storjenega naklepnega kaznivega dejanja 
ali pa le iz nekaterih najtežjih, npr. trgovine z orožjem ali z mamili. 

2. Vprašanje, ali je storilec kaznivega dejanja pranja denarja lahko tudi tista oseba, ki je 
pred tem storila kaznivo dejanje, iz katerega nato pere denar. 

3. Vprašanje, dokaznega standarda za t i. predhodno kaznivo dejanje in zavesti storilca o 
vseh modalitetah tega kaznivega dejanja ali pa le o tem, da denar preprosto izvira iz 
kriminalne dejavnosti, zaradi česar je storilec nedvomno odgovoren tudi za pranje 
denarja. 

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije se je z zahtevo za varstvo zakonitosti 
vključilo v prizadevanja, da bi bila nekatera od teh vprašanj zadovoljivo rešena inje z zahtevo 
za varstvo zakonitosti v letu 2004 načelno sicer uspel s stališčem, da velja glede pranja 
denarja t.i. »ali crima model« in da je lahko katero koli naklepono kaznivo dejanje lahko 
predhodno kaznivo dejanje, iz katerega izhaja opran denar Vendar pa ni uspelo s takšnim 
stališčem glede kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno še pred sedaj veljajočo kazensko 
zakonodajo, ko še po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ni veljal »ali crime 
model«, pač pa kriterij, da mora predhodno kaznivo dejanje, iz katerega izvira umazan denar, 
po svoji naravi in teži ustrezati trgovini z orožjem ali z mamili. Zaradi takšnega stališča pa je 
prišlo do nekaj zavrnilnih sodb tudi na sodiščih prve stopnje, kar seveda vpliva na statistične 
rezultate. Šele ustalitev uporabe sedanjega legislativnega okvira in tudi podzakonskih aktov 
(predvsem državno tožilskega reda, ki je bil sprejet dne 16.2.2004 - Ur. 1. RS št. 109/2004, 

"*12005 77 poročevalec, št. 33 



str. 12972) tudi državnim tožilstvom omogoča razvoj metod za boj proti kaznivim dejanjem 
pranja denarja, pri čemer je pomembna specializacija državnih tožilcev za gospodarski 
kriminal pri posameznih večjih državnih tožilstvih (npr. Ljubljana, Maribor itd.)- Ta 
specializacija pa je v največji meri izražena v pristojnosti in konkretni dejavnosti Skupine 
državnih tožilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, 
ki izvaja pregon na celotnem ozemlju Republike Slovenije organiziranega kriminala, rne 
katerega že po samem zakonu o državnem tožilstvu sodijo tudi kazniva dejanja pranja 
denarja. 

Če je na eni strani Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije skušalo vplivati na sodno 
prakso na področju kaznivih dejanj pranja denarja, je seveda na drugi strani pomembna 
obravnava teh kaznivih dejanj na operativnem nivoju. 

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve usmerja vodenje predkazenskega postopka 
zoper N. S. in je v letu 2004 uspešno predlagala ukrepe za zavarovanje premoženjsko Pra^n' 
posledic. Tako je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom ustavilo izvršitev finančni 
transakcij v višini preko 4 milijone $. Preko Eurojusta skupina zbira dokaze o storitvi 
predhodnega kaznivega dejanja goljufije, ki je bilo izvršeno v Rusiji, v Astrakhanu. 
Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani je na predlog skupine izdala odred 
zoper druge tri storilce o prepovedi izplačil denarja iz transakcijskih računov posamezn 
storilcev v višini 112.500.472,83 SIT in 42.195,83 EUR. Na ta način so poleg teženj za 
kaznovanje storilcev tovrstnih kaznivih dejanj bili v zadostni meri upoštevani tu 
premoženjske posledice tega kaznivega dejanja, ki v posameznih primerih lahko učinkoviteje 
vplivajo na resocializacijo, kakor pa izrek zapornih in drugih kazenskih sankcij 

Posamezna okrožna državna tožilstva so v letu 2004 po podatkih, ki so jih posredovala v 
letnih poročilih, vodila predkazenske postopke zoper 7 osumljencev - fizičnih oseb in zop ^ 
dve pravni osebi. Posamezne oprostilne in zavrnilne sodbe so bile izrečene na P 
ugodnejših zakonskih pogojev, kakor veljajo sedaj, saj je bilo obvezno potrebno upora 
milejši zakon v zvezi z v uvodu predstavljenimi problemi. Ena zadeva je bila odstopljena 
Republiki Hrvaški. Tako iz prejšnjih obdobij še vedno ostajajo 3 obsojene osebe na p 
stopnji, ki pa so med postopkom umrle zaradi različnih razlogov, ki so izven teh kazens 
postopkov. 

Posebna pozornost je bila v državno tožilski organizaciji posvečena možnosti, da bi bil 
umazan denar lahko uporabljen za financiranje terorizma. Skupina državnih tožilce^._ 
posebne zadeve je neposredno sodelovala s pravosodnimi in policijskimi organi Repu 
Italije, da bi v zvezi s pranjem denarja morebiti odkrila tudi takšno ozadje. Neposre ^ 
pravno pomoč med državnimi tožilstvi v Sloveniji in tujimi organi sedaj omogoča tudi 
člen Državno tožilskega reda (Ur. 1. RS št. 109/2004). Vendar pa je predkazenski postop 
pokazal, da ni podlage za sklepanje med pranjem denarja in financiranjem terorizma. 

V letu 2004 so se državni tožilci udeleževali rednih izobraževanj tako v Republiki SI°ve^J ^ 
kakor tudi v zvezi s pranjem denarja v tujini. Eden izmed okrožnih državnih tožilcev je 
meseca na izobraževanju v Bruslju za področje finančnega kriminala, v organizaciji U 
(Urad za borbo proti finančnim goljufijam in drugim kaznivim dejanjem na pod v 

finančnega kriminala, ki ogroža finančni interes EU pri Evropski komisiji) pa se sam0jcj 
mesecu oktobru in novembru 2004 izobraževalo za področje finančnega krimina ^ 
vključuje tudi pranje denarja 12 okrožnih državnih tožilcev. Utemeljeno je zato sklepati, 
kolikor ne bi bilo fluktuacije iz vrst državnih tožilcev, bi moralo tudi področje re 
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izobraževanja prispevati k uspešnejši borbi zoper kazniva dejanja pranja denarja - tudi v 
povezavi s terorizmom. 

2 7. KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO 

Gre za 25 kaznivih dejanj, med katerimi po številu prevladujejo poslovne goljufije po 234. a 
Čl. KZ. Pri tem pa je treba vedeti, da oškodovanci razmeroma pogosto vložijo ovadbo zaradi 
finančne nediscipline dolžnika, ki pa kasneje tekom kazenskega postopka svoj dolg poravna. 
Zaradi tega je potem treba kazenski postopek ustaviti, saj storilcu ni mogoče dokazati namena 
Poslovne goljufije. Tudi sicer je pogosto videti, da skušajo upniki s pomočjo kazenskega 
Pregona doseči, da bi jim dolžniki poravnali dolg in je pogosto vprašanje, ali so bili v danih 
Primerih sploh podani znaki kaznivega dejanja poslovne goljufije. Nadalje so pogosta še 
kazniva dejanja oškodovanje upnikov po 234. čl. KZ, pri katerih prevladuje kot izvršitvena 
oblika poslovanje prezadolžene gospodarske družbe mimo transakcijskega računa, z izbranimi 
Upniki pa storilci sklepajo asignacijske in kompenzacijske pogodbe. Najpogostejši 
oškodovanci pri teh kaznivih dejanjih so Republika Slovenija zaradi neplačanih davkov ter 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaradi neplačanih predpisanih prispevkov. 

^ večjem številu se pojavljajo še kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. čl. KZ z 
najrazličnejšimi pojavnimi oblikami in včasih zelo veliko pridobljeno premoženjsko koristjo. 
Ker so ti primeri tako v pravnem kot v dokaznem pogledu praviloma zapleteni, je skoraj 
vedno treba pred obtožbo opraviti še sodno preiskavo, kar bistveno zavleče kazenski 
Postopek. 

Število ovadenih oseb zaradi kaznivega dejanja davčne zatajitve po 254. čl. KZ je že vsa 
Pretekla leta med 100 in 150 na leto. Domnevamo, da je neodkrito sivo polje teh kaznivih 
dejanj še posebno veliko. Poudariti je treba, da so ta kazniva dejanja pogosto stoijena v steku 
s kaznivim dejanjem ponarejanja poslovnih listin po 240. čl. KZ, kar dela to kriminaliteto še 
nevarnejšo. Zatajene davščine pogosto dosegajo več 10.000.000 SIT. V letu 2004 je bila, 
Podobno kot leto poprej, izrečena zaporna kazen trem storilcem kaznivega dejanja davčne 
utajitve. 

Korupcijska kazniva dejanja, to so kazniva dejanja po 247. čl. KZ, 248. čl. KZ , 267. čl. KZ, 
^68. čl. KZ in 269 čl. KZ po številu prijavljenih oseb ne naraščajo. Tako je bilo leta 2000 
0vadenih 52 oseb, leta 2001 ovadenih 85 oseb, leta 2002 ovadenih 73 oseb, leta 2003 
0vadenih 52 oseb in leta 2004 ovadenih 54 oseb. Glede povprečno polovice ovadenih oseb so 
vsako leto državni tožilci ovadbe zavrgli, glede druge polovice pa so zahtevali preiskavo ali 
vložili obtožni akt. Domnevati je mogoče, da je število ovadenih oseb zaradi korupcijskih 
kaznivih dejanj ne odraža dejanskega stanja tovrstne kriminalitete. Okrožni državni tožilci 
0cenjujejo, da je mogoče slutiti, da je korupcija tudi v ozadju nekaterih drugih dejanj, 
predvsem pri raznovrstnih zlorabah. Vendar je ta kazniva dejanja izredno težko odkrivati in 
Ugotoviti take dokaze, ki bi omogočili tožilcu nadaljnji postopek. Je pa postala letos 
Pravnomočna obsodba nekdanjega državnega sekretarja zaradi kaznivega dejanja jemanja 
Podkupnine po 267. čl. KZ. 

^ letu 2004 je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper vodilna 
delavca SIB banke in zoper SIB banko kot pravno osebo zaradi kaznivega dejanja ponarejanja 
Poslovnih listin po 1. odst. 240. čl. KZ, ker so v polletnem izkazu poslovanja banke za leto 
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2001 lažno prikazali dobiček v višini 74.000.000 SIT, čeprav bi ob pravilnem upoštevanju m 
kniženju obvezne bančne rezerve morala biti prikazana izguba v višini 433.000.000 SIT. 
Zoper prokurista Energetike d.d., Ljubljana pa je bila v povezavi z omenjenim dejanjem 
zahtevana preiskava zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja po 2. odst 244. čl. KZ, ki se 
nanaša na nakup delnic SIB banke. Kupec je glede na zbrane podatke plačal bistveno več kot 
pa so bile v času nakupa vredne. Preiskav je pravnomočno uvedena. 

V zadevi Hranilno-kreditne službe SICURA je okrožni državni tožilec v Ljubljani leta 2004 
zahteval preiskavo zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja po 244. čl. KZ, kaznivega 
dejanja neupravičene uporabe po 246. čl. KZ in kaznivega dejanja poslovne goljufije po 234. 
a čl. KZ. 

V zadevi MEBLES je policija končala obsežen predkazenski postopek, da se bo okrožni 
državni tožilec lahko odločil glede nadaljnjega postopka. 

V zadevi Mestne občine Ljubljana, ko je šlo za sum, da so nekatere odgovorne osebe pri 
gospodarjenju z mestnim proračunom zlorabile položaj, policija še zbira dokaze, okrožni 
državni tožilec pa usmerja njeno delo. 

V zadevi ORION je Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve ob koncu leta 2004 vložila 
zoper odgovorni osebi te družbe zahtevo za preiskavo, o kateri sodišče še ni odločilo. 

2.8. KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR IN 

NARAVNE DOBRINE 

Varstvu okolja kot zelo pomembni dobrini so državna tožilstva tudi v letu 2004 pri svojem 
izvajanju represivne funkcije posvečala posebno pozornost. Med tem, ko so pred leti me 
kaznivimi dejanji prevladovali nezakonit lov (343. čl. KZ), nezakonit ribolov (344. čl KAJ« 
uničevanje gozdov (341. čl. KZ) in protipravno zavzetje nepremičnine (339. čl. KZ), Je 

zadnjih treh letih prišlo v ospredje kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja m 
prostora po 333. čl. KZ. Okrožna državna tožilstva so tako med 96 ovadbami zaradi kaznivi 
dejanj iz tega poglavja Kazenskega zakonika prejela 24 ovadb zaradi kaznivega dejanja 
obremenjevanja ali uničenja okolja. 

Ker se je v bližnji preteklosti število posegov v prostor z nezakonitim izkopom gramoza, 
proda ali mivke, zelo povečalo, ponekod pa je prišlo tudi do trajnega poškodovanja 
uničenja okolja, smo tudi v letu 2004 v sodelovanju z Inšpektoratom RS za okolje in prostor. 
Državnim pravobranilstvom ter policijo nadaljevali postopke zoper večje število osumljen0 

teh dejanj. Vsi storilci so ravnali s koristoljubnim namenom, izkopane mineralne surovine p 
so po Zakonu o varstvu okolja in po Zakonu o rudarstvu last Republike Slovenije ne glede n 
to, čigavo je zemljišče. Zaradi tega smo v 3 primerih začeli predkazenske ali kazen 
postopke tudi zaradi kaznivega dejanja tatvine. V lanskem letu protipravno pridobije 
premoženjske koristi dosegajo vrednost od nekaj milijonov do skoraj 100.000.000 P 
čemer so se nekateri storilci poklicno ukvarjali z izkopom, večletnih opozoril inšpekcijs 
služb pa niso upoštevali. V letu 2004 smo na tem področju opazili precejšen upad ste ^ 
tovrstnih kaznivih dejanj, kar si je mogoče razložiti z okoliščino, da se ljudje sedaj 
zavedajo, da izkoriščanje gramoza brez koncesije pomeni kaznivo dejanje tatvine, saj gra 
in tudi drugi mineralni agregati pripadajo državi. Ker je bilo že precej storilcev obsoje 
zaradi tega kaznivega dejanja, precej pa jih je še v kazenskih postopkih, je utemej 
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pričakovati, da bo število tovrstnih posegov v okolje vse manjše. Današnja tehnika s 
sondiranjem terena in aeroposnetki, ki jih izvaja Geodetska uprava RS, omogoča izvedencem, 
da lahko ugotovijo zelo natančno količino izkopanega gramoza pa tudi čas izkopa gramoznih 
jam, tako da je sedaj tudi bistveno lažje dokazovati količino protipravno pridobljenih 
mineralnih agregatov. Če pa so na okolju nastale tolikšne poškodbe, da jih je mogoče 
definirati kot kaznivo dejanje obremenjevanje in uničenja okolja in prostora po 333. čl. KZ, 
pa državna tožilstva obravnavajo še to kaznivo dejanje v idealnem steku s tatvino. Tudi v 
lanskem letu je bilo več primerov, ko so storilci ob soglasju Državnega pravobranilstva RS 
povrnili povzročeno škodo v vrednosti ukradenega gramoza, poleg tega pa še sanirali 
Povzročene poškodbe v naravi. 

Okrožna državna tožilstva so obravnavala še 5 storilcev zaradi izpusta strupenih snovi v 
vodotoke, 12 storilcev zaradi mučenja živali in 6 kaznivih dejanj zaradi uničenja gozdov, 
^ed značilnejšimi primeri omenjamo pravnomočno sodbo, s katero je bil storilec obsojen 
zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja po 3. in 1. odst. 333. čl. KZ, ki ga 
je storil tako, da je na Kopah pri postavitvi turističnih objektov in terena za odbojkarsko 
igrišče odstranil 1831 m2 travnate ruše na meji s strnjenim gozdom in s tem prizadel biotopsko 
ln estetsko funkcijo gozda ter popolnoma uničil travišče. 

Državni tožilci so postopke v zvezi z kaznivimi dejanji zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine obravnavali hitro. Zaradi zahtevnejšega dokazovanja kaznivega dejanja 
obremenjevanja in uničenja okolja in prostora po 333. čl. KZ, kjer je praviloma potrebno 
sodelovanje izvedenca, so bili ti postopki nekoliko daljši. Praviloma so se končali v dveh do 
Štirih letih. 

2 9. NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET IN OMOGOČANJE 

Uživanja mamil 

V letu 2004 so vsa okrožna državna tožilstva v državi prejela ovadbe s področja trgovine z 
Mamili zoper 744 oseb. Skupaj z nerešenimi ovadbami iz prejšnjega obdobja zoper 104 osebe, 
so v tem obdobju državna tožilstva obravnavala ovadbe zoper 848 oseb. V sklop teh dejanj 
sPadajo kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. čl. KZ in 
kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 197. čl. KZ. Veliko večino prejetih ovadb 
Predstavljajo ovadbe zaradi kaznivih dejanj po 196. čl. KZ. 

Zoper 128 oseb so državni tožilci ovadbe zavrgli, bodisi, ker so ugotovili, da ni podan 
"temeljen sum, daje bilo storjeno kaznivo dejanje, ali pa je šlo za dejanje majhnega pomena 
Pn kaznivem dejanju omogočanja uživanja mamil po 197. čl. KZ, zoper 18 oseb. 

državni tožilci so vložili 529 zahtev za preiskavo, po opravljeni preiskavi pa so zoper 129 
°seb odstopili od nadaljnjega pregona. 

Okrožni državni tožilci so vložili 15 neposrednih obtožb s tega področja. Zoper 371 oseb so 
Dl'e pri sodišču vložene obtožnice po opravljenih preiskavah. Pri sodišču je ostalo nerešenih 
zahtev za preiskavo zoper 708 oseb 

^ letu 2004 so sodišča na področju trgovine z mamili izrekla sodbe 376 osebam. Pri tem so 
"'le 303 sodbe obsodilne, 52 oprostilnih in 21 zavrnilnih sodb. Okrožni državni tožilci so v 
'etu 2004 vložili 99 pritožb s tega področja. V tem obdobju je bilo ugodeno 44 pritožbam, 
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zavrnjenih pa je bilo 43 pritožb. Zoper 769 oseb ob koncu leta še ni bila izrečena sodba. V 
letu 2004 je bilo 97 oseb, zoper katere je bil uveden kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja nedovoljene trgovine z mamili, priprtih. 

Okrožno državno tožilstvo v Kopru in Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve sta 
opozorili na neustreznost definicije organizirane kriminalitete v 10. čl. Zakona o državnem 
tožilstvu, kar v praksi povzroča težave pri določanju stvarne pristojnosti tožilstva. 

2.10. VOJAŠKA KAZNIVA DEJANJA 

Med vojaška kazniva dejanja prištevamo kazniva dejanja iz 27. in 34. poglavja Kazenskega 
zakonika. V 27. poglavju so določena tista kazniva dejanja, kijih lahko storijo vojaške osebe 
(neizpolnitev ukaza, upiranje nadrejenim, lažni raporti, beg iz obrambnih sil, grdo ravnanje s 
podrejenimi itd.,) kazniva dejanja iz 34. poglavja zoper obrambno moč države pa so kazniva 
dejanja civilnih oseb naperjena proti obrambni moči države (skrivanje pred obrambnimi 
obveznostmi, napad na vojaško osebo v službi itd ). Državna tožilstva v Sloveniji so za ta 
kazniva dejanja v letu 2004 prejela ovadbe zoper 13 oseb. Deset ovadb je bilo zavrženi , 
obtožni predlog pa je vložen zoper 6 oseb. Postopek je bil ustavljen zoper 4 osebe, obsodilne 
sodbe pa so bile izrečene devetim osebam. 

Sodišče v Kranju je izreklo sodni opomin vojaški osebi, ki je samovoljno zapustil svojo enoto 
med večjo bojno pripravljenostjo za 11 ur vrnil pa seje sam. 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je po opravljenih preiskovalnih dejanjih v treh 
kazenskih zadevah zoper tri ovadene osebe zaradi suma storitve kaznivih dejanj odklonitve 
sprejema ali uporabe orožja po 275. čl. KZ predlagalo kaznovalne naloge, novih ovadb za 
kazniva dejanja pa niso obravnavali. Preko Ministrstva za pravosodje je prejelo zaprosi 
Občinskega sodišča v Čakovcu, Republika Hrvaška za prevzem kazenskega pregona zoper 
osebo, ki so jo hrvaške oblasti sumile storitve kaznivega dejanja skrivanja pred obrambnimi 
obveznostmi po 363. čl. KZ RS. Tožilstvo kazenskega pregona ni prevzelo, saj je ovadeni 
leta 1998 državljan Republike Slovenije, zato je podvržen slovenski jurisdikciji in zavezan 
zakonodaji Republike Slovenije tudi na področju obveznosti, ki se nanašajo na služenje 
vojaškega roka. 

Pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu je še vedno v teku kazenska zadeva zoper 

poveljnika vojaškega skladišča s preko 7 milijonov litri goriv v Puščavi pri Mokronogu, J® 
dne 29.6.1991 in v naslednjih dneh grozil, da bo razstrelil skladišče goriv, s tem pa p°vzr0 

prestrašenost številnih prebivalcev bližnjih vasi, ki so se morali zaradi tega odseliti iz sv J 
domov. Ista oseba je 29.6.1991 na območju vojaškega skladišča poskušala umoriti vojas eg 
starešino, dejanja pa ni dokončal ker gaje zadel le z enim strelom v področje desnih dim 
Obtoženec je v Srbiji in nedosegljiv slovenskim organom. 

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je v letu 2004 odstopilo od pregona zope 
obdolženca, ki je bil obdolžen storitve kaznivega dejanja izdaje vojaške tajnosti po 1 0 

282. čl. KZ. Med preiskavo se je izkazalo, da obdolžencu ni mogoče dokazati, da bi ,z 

vojaške tajnosti lahko imela hujše škodljive posledice za oborožene sile Republike Slove j 
Ta okoliščina je bila v času, koje bilo kaznivo dejanje storjeno, element kaznivega dejanja 
1. odst. 282. čl KZ. 
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2.11. KAZNIVA DEJANJA PO ZAKONU O ODGOVORNOSTI 

PRAVNIH OSEB 

Po Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja od leta 1999 odgovarjajo za 
posamezno kaznivo dejanje tudi pravne osebe, če gaje storilec storil v njenem imenu, na njen 
račun ali v njeno korist. V primerjavi z letom 2003, ko je bilo ovajenih 441 pravnih oseb, je v 
letu 2004 to število nekoliko upadlo. Državna tožilstva so obravnavala 381 ovadb zoper 
pravne osebe. Največ na območju Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru (144 pravnih 
oseb). Približno polovico ovadb zoper pravne osebe so okrožni državni tožilci zavrgli, ker so 
ocenili, da ni podlage za kazenski postopek, sodišča pa so obtoženim pravnim osebam 
izrekala denarne kazni sorazmerne teži kaznivega dejanja in premoženjski moči obtoženke. 

Najbolj pogosta kazniva dejanja, zaradi katerih so ovadene pravne osebe, so bila tudi v letu 
2004 kazniva dejanja zoper gospodarstvo, med katerimi prevladuje kaznivo dejanje zlorabe 
položaja ali pravic po 244. čl. KZ in kaznivo dejanje davčne zatajitve po 254. čl. KZ. Posebej 
pa še izstopajo ovadbe oškodovanih delavcev zoper pravne osebe zaradi kršitev temeljnih 
pravic delavcev po 205. čl. KZ. Pogoste so tudi ovadbe oškodovanih pravnih oseb zoper 
drugo pravno osebo, ki do oškodovanke ni izpolnila pogodbenih obveznosti. Na ta način 
želijo pravne osebe s pomočjo kazenskega postopka doseči poplačilo svojih terjatev. Kadar so 
bili v ravnanju ovadene pravne osebe podani znaki poslovne goljufije po 234. a čl. KZ, so 
okrožni državni tožilci začeli kazenske postopke zoper odgovorno in pravno osebo. 

2.12. DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV V POSTOPKIH PROTI 

MLADOLETNIKOM 

V letu 2004 so vsa okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 3262 mladoletnikov. Iz leta 
2003 so ostale nerešene ovadbe zoper 784 mladoletnikov. Pripad mladoletniških zadev se 
vsako leto niža za približno 10%. 

2003 2004 
JJripad 3621 3262 
ner. iz pret.leta 685 784 
skupaj 4306 4046 

Politika pregona gre glede na strukturo kaznivih dejanj (večina premoženjski delikti) v smer 
opuščanja pregona. Skupaj so tožilci zavrgli ovadbe zoper 1648 mladoletnikov, kar je 40% 
vseh. Zaradi uspešnega poravnavanja so zavrglo ovadbe zoper 224 oseb, po uspešnem 
odloženem pregonu zoper 315 oseb, iz razlogov oportunitete zoper 274 oseb, zaradi dejanja 
niajhnega pomena zoper 365 oseb in iz drugih razlogov zoper 466 mladoletnikov. 

Za 1407 oseb so tožilci zahtevali uvedbo pripravljalnega postopka in predlagali ustavitev 
postopka zoper 623 mladoletnikov, sankcija pa predlagali za 1135 mladoletnikov, od tega 13 
za kazen mladoletniškega zapora. 

2003 2004 
_£npr. p. 1596 1407 
.ustav. pripr. p. 1058 623 
predlog 1158 1135 
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Sodišče je izreklo sankcije 555 mladoletnikom, od tega 12 kazni , 28 zavodskih ukrepov in 
514 izven zavodskih ukrepov. Med slednjimi je daleč največ izrečenih ukrepov nadzora 
organov socialnega varstva (250), sledijo navodila in prepovedi (125) in ukori (106) . Med 
navodili je bilo največ opravičil (37), povrnitve škode (28) in obveznost redno obiskovati šolo 
(19). Izjemno razveseljivo je dejstvo, daje bilo 25 izrečenih navodil opravljanja dela v korist 
humanitarnih organizacij, 5 usposabljanj za poklic, 7 udeležb v programih socialnSga treninga 
in v 2 primerih zdravljenje in obisk posvetovalnice. Ta pestrost izbire navodil kaže na 
pozitiven premik v razumevanju pomena izrekanja te sankcije mladoletnikom. 
Med zavodskimi ukrepi je bilo 18 mladoletnikov oddanih v vzgojne zavode in 10 v 
Prevzgojni dom Radeče. Devetim mladoletnikom je bila izrečena kazen mladoletniškega 
zapora in trem denarna kazen. 

Tožilci so se pritožili v 22 primerih in bili v vseh uspešni. 

Sodišča so zoper 781 mladoletnikov postopek ustavila. 
* 

Struktura kaznivih dejanj po vloženih predlogih je enaka kot pretekla leta. Daleč največ je 
premoženjskih deliktov (2471), od teh je bilo 23 kaznivih dejanj ropa po 3. odstavku 213. 
člena KZ. Na drugem mestu so kazniva dejanja zoper življenje in telo (242), vendar le eno 
kaznivo dejanje umora. Opazno manj kot v preteklem letuje kaznivih dejanj v zvezi z mamil) 
(po 196. členu 80 in po 197. členu 61), skupaj torej 141 dejanj. Večja skupina so kazniva 
dejanja iz XXV. poglavja, večinoma ponarejanje listin po 256. členu KZ (102). Mladoletniki 
so bili predlagani za sankcioniranje 35 prometnih nesreč s hudo poškodbo. Obravnavali nismo 
nobene prometne nesreče po drugem odstavku 325. člena KZ. Mladoletniki so sodelovali pn 
kaznivih dejanjih prepovedanega prehoda čez državno mejo po 311. členu KZ. 

Tožilstva so opozorila na posebno težke obravnavane primere in probleme, s katerimi so se 
srečevala in sicer: 

> težnja vzgojnih zavodov, da se izogibajo sprejemu izrazito problematičnih 
mladoletnikov ali sostorilcev pri skupinskih kaznivih dejanjih; 

> v postopku odloženega pregona nekatera tožilstva niso določala naloge opraviti 
splošno koristno delo zaradi nerešenega vprašanja zavarovanja napoteni 
mladoletnikov, kar bi morali urediti CSD; 

> nekateri centri za socialno delo posredujejo tožilstvu neažurirane podatke o izvajanju 
vzgojnega ukrepa; 

> problematika v zvezi z umiki predlogov enaka kot v preteklem letu; 
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3. PROBLEMATIKA IN DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU 

3.1. KRATKA PREDSTAVITEV POOBLASTIL IN PRAVNIH OKVIROV 

Pravne podlage za delo državnega tožilstva na civilnem in upravnem področju, ki smo jih v 
dosedanjih poročilih že večkrat predstavili2, se v letu 2004 niso spremenile. Na podlagi 
splošnega pooblastila določb tretjega odstavka 2. člena in 9. člena zakona o državnem 
tožilstvu3 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. Med temi so ključne pristojnosti v zvezi z izrednim pravnim 
sredstvom zahteve za varstvo zakonitosti, katero so zoper pravnomočne sodne odločbe na 
podlagi določbe četrtega odstavka 13. člena zakona o državnem tožilstvu pooblaščeni vlagati 
vrhovni državni tožilci oziroma Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

Tako pristojnost, kljub teoretičnim pomislekom, zakonodajnim predlogom4 in tudi novim 
uveljavljenim (parcialnim) ureditvam izrednih pravnih sredstev5, še ohranja veljavni zakon 
o pravdnem postopku 6. V določbah 385. do 391. člena ZPP so opredeljeni tako 
pristojnost, obseg, pogoji in postopek, po katerem lahko Vrhovno državno tožilstvo RS, 
vloži izredno pravno sredstvo zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne 
odločbe v pravdnih in gospodarsko pravnih zadevah. Na podlagi določb, ki napotujejo na 
uporabo zakona o pravdnem postopku, pa je mogoče vložiti to izredno pravno sredstvo tudi 
zoper pravnomočne sodne odločbe izdane v drugih civilnih sodnih postopkih (v izvršilnem 
postopku, v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, v nepravdnem in 
zemljiškoknjižnih postopkih, v postopkih po zakonu o dedovanju, v zadevah sodnega 
registra gospodarskih družb). 

Navedena zakonodajna rešitev nedvomno predstavlja pomembno spremembo v sistemu 
izrednih pravnih sredstev, kjer je dosedanja vloga državnega tožilstva pokrivala varovanje t.i. 
»javnega interesa«. Pričakujemo, da bomo kot organ s (dosedanjimi) pristojnostmi in . 
pooblastili ter delovnimi izkušnjami na tem področju, vključeni v nadaljnje zakonodajne 
aktivnosti. 

Izrecno pooblastilo za vložitev izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti 
ureja tudi zakon o upravnem sporu 7 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 

glej Poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2003, 
* ZDT, Ur. list RS št. (.3/94-110/2002; 
* Poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2003, str. 48; 

v dclovnopravnih in socialnih zadevah (ZDSS-1, Ur. list RS št. 2/2004) je novo sprejeti zakon zahtevo za 
varstvo zakonitosti kot izredno pravno sredstvo izključil in ga nadomestil z novim - dopuščena revizija. 
Navedena zakonodajna rešitev nedvomno predstavlja pomembno spremembo v sistemu izrednih pravnih 
sredstev, kjer je dosedanja vloga državnega tožilstva pokrivala varovanje t.i. »javnega interesa«. 

ZPP-UPB2, Ur. list RS št. 36/04 z dne 13.4.2004; 
ZUS, Ur. list RS št. 50/97; 

85 poročevalec, št. 33 



uveljavljenim novim zakonom o splošnem upravnem postopku 8. Ob tem opozarjamo na 
določbo 19. člena ZUS, na podlagi katere je Vlada RS že koncem leta 2003 kot 
nadomestnega zastopnika javnega interesa imenovala strokovnega sodelavca Vrhovnega 
državnega tožilstva9. Naše dosedanje izkušnje kažejo, da bo vprašanje zastopanja javnega 
interesa potrebno reševati v (sistemski) razmejitvi vlog (različnih) državnih organov kot 
zastopnikov javnega interesa10. 

Na obseg dela v letu poročanja so vplivale tudi pristojnosti državnega tožilstva na podlagi 
določbe četrtega odstavka 34. člena zakona o brezplačni pravni pomoči11, po katerih J® 
državni tožilec upravičen vložiti zoper odločbo, zoper katerega ni rednega pravnega sredstva, 
tožbo v upravnem sporu. Na podlagi pregleda 1457 prejetih odločb nismo ugotovili kršitev, ki 
bi narekovale vložitev tožbe v upravnem sporu. Natančnejša analiza, ki je priloga temu 
poročilu, pa je pokazala, da bo potrebno skupaj z ostalimi izvajalci zakona še preizkusiti 
izvajanje njegovih določil, posebej tudi v luči upravnega sodnega varstva in vloge državnega 
tožilstva. 

Med drugimi tožilskimi pooblastili, ki so vplivala na obseg dela, omenjamo postopke za 
ureditev vpisa v matično knjigo umrlih na podlagi določb 19a - 19d zakona o matičnih 
knjigah12. Na podlagi v letu 2004 pridobljenih podatkih o še ne uvedenih postopkih 
nadaljujemo z zbiranjem podatkov, ki jih je bo mogoče uporabiti kot dokazna sredstva v 
smislu tretjega odstavka 19 b člena zakona. Predvidevamo, da bomo v letu 2005 predlagali 
uvedbo postopka v preostalih primerih. 

3.2 PRIPAD IN REŠEVANJE ZADEV 

V letu 2004 smo na oddelku Vrhovnega državnega tožilstva RS obravnavali skupaj 1615 
civilnih zadev. Tudi za to leto je značilen porast tako vseh civilnih zadev (11,1%), kot P0"" 
za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (6,5 %). Pri zadnjih, ki so z vidika državnotožtlski 
pristojnosti na nekazenskem področju najpomembnejše, poudarjamo nadaljevanje tren 
naraščanja tako v absolutnem številu kot v deležu do vseh obravnavanih zadev. Tako v letu 
2004 prejetih 501 pobud (31 več kot v letu 2003) v primerjavi z letom 2000 (prejetih 2 
pobud) predstavlja skoraj 80 % povečanje pripada najpomembnejših zadev 

8 ZUP. Ur. list RS št. 80/99, primerjaj določbe 45. člena in tretjega odstavka 229. člena glede položaje 
državnega tožilca kot stranke in 16. pogla\ja, ki urejajo postopek izrednih pravnih sredstev - peti odstave 
261. v zvezi s 260, 275. in 279. členom; 

9 sklep ŠL 514-7/2003 z dne 4.12.2003; 
10 Zakon o državnem pravobranilstvu, ZDPra, Ur. List RS št. 20/97; 
" ZBPP, Ur. list RS 48/01; 
12 ZMK, Ur. list št. 28/95, 84/2000, 37/2003 (Novela zakona je uporabo posebne ureditve vpisa v matično 
knjigo umrlih omejila do 2.5.2006); 
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pripad novih civilnih zadev in delež pobud za vložitev zahteve 
ZA VARSTVO ZAKONITOSTI V LETIH 2000-2004 

Leto vse civilne zadt ve Pobude za vložitev ZVZ Vložene ZVZ 
2000 1363 284 37 
2001 1463 348 52 
2002 1476 437 38 
2003 1547 470 55 
2004  1719  501 52 

Kot prikazujejo aosolutne številke v razpredelnici in grafikon, se je delež pobud, kot 
najpomembnejših /.adev, v celotnem pripadu povzpel in se giblje na 30 %. Potrjujejo se torej 
°cene, ki smo jih, s predstavitvijo razlogov za naraščanje števila pobud za vložitev zahteve 
za varstvo zakonitosti, prikazovali v predhodnih poročilih. Zaokrožena zakonodajna 
aktivnost na podroiju civilnopravne zakonodaje (spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, 
uveljavitev Obligacijskega in Stvarnopravnega zakonika) se bo zaradi uveljavljanja (novih) 
'nstitutov v sodni praksi nedvomno še (dodatno) odražala v povečanju števila pobud 
Vrhovnemu državnemu tožilstvu za preizkus zakonitosti pravnomočnih sodnih odločb. 

Število revizijskih zadev, kjer stranke same uveljavljajo preizkus pravnomočnih odločb, se 
11 e znižuje sorazme rno z zvišanjem števila pobud - v letu 2004 smo obravnavali 1201 revizij 
strank. To odpira razmislek v smeri, da se pritisk strank za preizkus pravnomočne odločitve 
(praviloma sprejeti pred sodiščem druge stopnje) še na tretji stopnji, z izrednim pravnim 
sredstvom, vloženim na Vrhovno sodišče RS, objektivno povečuje. Na preizkusu je torej 
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zaupanje v dvostopenjsko sodno odločanje, kot osnovni in redni (tudi ustavno zagotovljen) 
sistem zagotavljanja zakonitosti in pravilnosti odločanja v sodnih postopkih. 

13 
Zahtevo za varstvo zakonitosti, ki je predvsem izredno pravno sredstvo v javnem interesu , 
smo vložili v 52 zadevah. V treh zadevah smo z zahtevo za varstvo zakonitosti posredovali 
tudi na upravnosodnem področju. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je o vloženih 
zahtevah za varstvo zakonitosti v 18 primerih sledilo uveljavljanim pravnim stališčem in na 
podlagi vloženih izrednih pravnih sredstev izdalo razveljavitveno ali spreminjevalno odločbo. 
V 21 zadevah je naša pravna stališča zavrnilo. Tudi v teh zadevah pa smo po naši oceni z 
uporabo pooblastil prispevali k utijevanju in poenotenju sodne prakse na obravnavani 
pravnih področjih. 

V upravnih postopkih smo prejeli 19 pobud za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in 
vložili 4 zahteve za varstvo zakonitosti. Ocenjujemo, da relativno majhno število pobud ni 
realen odraz stopnje zavarovanja javnega interesa in zakonitosti odločb v teh postopkih. 

V okviru pooblastil» nadomestne zastopnice javnega interesa« je bila, od 117 vseh prejetih 
tožb v upravnem sporu, v 102 zadevah prijavljena udeležba, v 31 zadevah pa vložen odgovor 
na tožbo. 

3.3. KADROVSKA ZASEDBA 

Izvajanje pooblastil na obravnavanih pravnih področjih je organizacijsko umeščeno v 
oddelek za civilne in upravne zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. V letu poročanja 
se kadrovska zasedba na oddelku, kljub ponovnemu povečanju pripada, ni spremeni a 
Na oddelku delajo, poleg vodje oddelka, ki je (bil) po letnem razporedu za 2004 zadolžen 
poleg stalnih nalog na področju izobraževanja in stikov s tujino še za druge občasne naloge, 
posebej tudi na področju tožilske uprave, še dve vrhovni državni tožilki s polnim delovnim 
časom, ena vrhovna državna tožilka s polovičnim delovnim časom (delna upokojitev) in ena 

strokovna sodelavka - pravosodna svetnica II. Glede na kriterije povprečne obremenitve 
državnega tožilca, ki jih je sprejela Personalna komisija (sedaj Državnotožilski svet) in ki se 

praviloma upoštevajo pri zasedbi tožilskih mest na tožilstvih bi, za ustrezno pokrivanje 
naraščajočega pripada, v letu poročanja potrebovali za obravnavo teh (najpomembnejs 
zadev štiri vrhovne državne tožilce/ke. 

Naj v zaključku pojasnimo, da je odločanje o pobudah za zahteve za varstvo zakonitosti 
vezano na zakonske roke, ki so zaradi zapoznelih pobud strank lahko tudi pomem 
delovno skrajšani, tudi sicer pa kratki - največ tri mesece, od kar je odločbo prejela stra 
oziroma v revizijskih postopkih 30 dni od dneva, ko je bila prve revizija stranke vroče 
Vrhovnemu državnemu tožilstvu - in prekluzivni. Zato obravnava in odločanje v zadevah ne 
dopušča odlaganja niti nalaganja zaostankov nerešenih zadev. Na oddelku ni zaostankov 
se tudi v leto poročanja prenešene zadeve iz prejšnjega leta nanašajo le na tiste zadeve, ki so 
bile prejete praviloma v zadnjih (največ dveh) mesecih tega leta. 

13 o javnem interesu kot predpostavki za vlaganje zahteve za varstvo zakonitosti in varovanju interesov strank 
glej tudi Šinkovec, Pravna praksa št. 5/2004, str. 9; 
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4. TABELE IN GRAFI 

28,708 32,965 
31,546 38,039 
34,578 41,893 
35,254 43,369 
35,380 46,104 
34,645 55,940 

1,531 
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1,402 
1,37.1 

■ Mladoletni stonici 
□ Polnoletni storilo 

Polnoletni 
storilci 1 

OVADENI STORILICI KAZNIVIH DEJANJ 
Mladoletni Znani Neznani Naknadno % prijavljenih % znanih in 
storilci storilci storilci odkriti znanih naknadno 

neznani storilcev odkritih prej 
storilci neznanih 

storilcev 
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OVADENI POLNOLETNI OVADENI MLADOLETNI OVADENI NEZNANI 

200Z 2004 
STORILCI STO 

2003 - 2004  __2003_. 
CELJE 
KOPER 
KRANJ 
KRŠKO 
LJUBLJANA 
MARIBOR 
MURSKA SOBOTA 
NOVA GORICA 
NOVO MESTO 
PTUJ 
SLOVENJ GRADEC 
POSEBNA SKUPINA 

4,326 
2,668 , 
2,006 
1,572 

10,059 
3,572 
1,705 
1,332 

/1,926 .• 
1,330 
1,083 
180 V 

3,839 
2,610 
2,118 
1,542 
9,765 
3,746 
i,836 
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1,301 
1,529 
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209 
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127 

1,180 
352 
159 
114 
243 
107 
117 

1 
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. 983 
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0 
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□ % rešenih ovadb 
H%nerešenih ovadb 

SODBE IN PRITOŽBE DRŽAVNIH TOŽILCEV 
Vse 

pritožbe Pritožbe Napadena Od tega 
Obsodilne Oprostilne %Obsodilnih okr.drž. zaradi vsaka    zaradi . uggđeno 

sodbe sodbe sodb tož. kazni sodba Ugodeno kazni^^^^gr 
CELJE 
KOPER 
KRANJ 
KRŠKO 
LJUBLJANA 
MARIBOR 
MURSKA SOBOTA 
NOVA GORICA 
NOVO MESTO 
PTUJ 
SLOVENJ GRADEC 
POSEBNA SKUPINA 
SKUPAJ 

RS ' '.T 

SLOVENJ POSEBNA 
GRADEC SKUPINA 

KRŠKO LJUBLJANA MARIBOR MURSKA 
SOBOTA 

TOŽH8TVO 
KOPER KRANJ NOVA NOVO MESTO PTUJ 

GORICA 

poročevalec, št. 33 92 
31. M }j200$ 
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8,189 

SODBE IN PRITOŽBE DRŽAVNIH TOŽILCEV 
Vse 

% pritožbe Pritožbe Napadena 
Obsodilne Oprostilne Zavrnilne Obsodilnih okr. drž. zaradi vsaka 

sodbe sodbe sodbe sodb tož. kazni sodba Ugodeno 

Od tega 
zaradi 
kazni Neugodeno 

CELJE 
KOPER 
KRANJ ^ 
KRŠKO 
LJUBLJANA 
MARIBOR 
MURSKA SOBOTA 
NOVA GORICA 
NOVO MESTO 
PTUJ 
SLOVENJ GRADEC 
POSEBNA SKUPINA 
SKUPAJ 1,930 

68 38 
82 82 
87 81 
78 48 
65 336 
87 143 
82 70 
81 52 
83 108 
65 20 
85 52 
74 83 

3,'>'2005 

Ib 
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POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Št mld. glade 
Ovadeni v katerih so bile 

Ovadbe v dob! ovadbe 
delu poročanja zavržene 

4,368 
6,055 
6,030 
4,757 
4,306 
4,046 

4,918 
3,855 
3,621 
3,262 

1,482 
1,415 
2,084 
1,385 
1,523 
1,648 

 Uveden 
pripravljalni 

postopek 
2,646 
2,168 
2,166 
2,089 
1,596 
1,407 

Vložen Ustavljen 
Ustavljen predlog za postopek 

pripravljalni izrek po senatu 
postopek sankcije za mld. 

izven Skupaj 
zavodski izrečene 

ukrep sankcije 
1,438 

987 
1,065 

872 
1,058 

623 

1,140 
1,102 
1,236 
1,127 
1,158 
1,135 

802 
815 
913 

1,027 
1,150 

781 

21 
19 
20 
13 

25 
39 
38 
28 

588 
581 
514 

689 
646 
639 
555 

SKUPAJ 29,562 15,656 9,537 12,072 6,043 6,898 5,488 3,851 

6.000 
5.000 

-..000 
o 
«5 3,000 

2.000 

1.000 

m* 
r—j i 

-r >, 

k 
| 
Si S 

D Ovadb« v dtfu 
D Vloien predtog za ia«k uankaje j 
□ Skupaj medene sankcij« 

2001 2002 
LETO 

D Ovadim v dobi porotanj« 
B Jvadon pripravljalni poti opak 
a Vloien predlog za izrek «mkci|« 
□ Skupaj izioficn« sankoi«   

PREGLED DELA VIŠJIH DRŽ.TOŽILCEV 
Sprejete zadeve v Udeležba na St.tožilcev na dan 

Zunanji oddelki VDT mnenje sejah 31.12.2004 
Celje 375 190 2 
Koper 503 390 3 
Ljubljana 1,552 333 9 
Maribor 1,111 50 4 
SKUPAJ . 3,5^' 963  18 
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^in Priimek: _ 

^SIOV; 

^fon:,  

Podjetje: _____ 

9Vcria številka: 

^OČAM_ 

V: 

0(3PiSt 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

'ar0l 
poš|j'te na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

A 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

■v^J^oda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



  Tis* 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva' Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. S|0^j o 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državnizbor o0dW ^ , pS. 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na^(Ljr. '■ 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopni1 

št.89/98) 
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