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Prizadevanje svetov ljudskih odborov,
pristojnih za notranje zadeve, za preprečevanje

kriminalitete na območju LR Slovenije

Letos poteka devetO' leto, odkar so bili pri
okrajnih ljudskih odborih ustanovljeni sveti
za notranje zadeve, in šesto leto, ki so tudi
v občinah začeli delovati za notranje zadeve
pris1Djni sveti.

Sveti so v tem času kljub različ1!-im teža
vam dosegli znatne uspehe v našem družbe~

nem življenju, z1:asti v preventivnem delo
vanju. Utrdili so se kot pomembni činitelj

predvsem na področju preprečevanja krimi
nalitete, saj sodelujejo s širšim krogom za
vestn.ih socialističnih sil, ki s skupnimi napori
in prizadevanji delujejo v kriminalnopreven
tivnem pogledu. Sveti ljudskih odborov, pri
stojni za notranje zadeve, so v našem druž
benem sistemu ~~najprimernejš-i instrument",,!
za vsestransko in r:aznovrstno preventivno in
represivno delovanje, še posebej zato, ker
aktivizirajo in mobilizirajo razne organe, or
ganiz.acije in društva ter različna združenja
državljano>v za borbo proti negativnim poja
vom. 2 Sveti, ki angažirajo razne družbene
sile, kot na primer drŽavne organel organiza
cije in druge, kak.or tudi javnost, imajo naj
pomembnejšo delovno področje prav v pre
prečevanju teh pojavov in pri odpravljanju
njihovih vzrokov. Doslej doseženi uspehi v
celoti opravičujejo njihov obstoj, čeprav tu
in ta;rn, zlasti pa. pri nekaterih občinskih

1 Dr. M. Rukavina, dr. B. Kraus, R. Kolenc:
Aktualni problemi kriminalne politike. Arhiv za
pravne i društvene nauke, št. 2-4, 1. 1958,
str. 325.

2 Iz zaključkov II. Kongresa pravnikov JugO
slavije o načelih in problemih kazenske politike,
Arhiv za pravne i društvene nauke, št. 2-4, 1.
1958, str. 185: HU naporima zajednice na su
zbivanje kriminaliteta potrebno je primerjati
takva sredstva i metode koje su izraz socijali
stičkog pogleda na coveka i društvo ikojima
se, s obzirom na postignuti stepen društvenog
razvitka mogu ustvariti maksimalni uspehi. To
znati da represija ne može biti isključivi pa ni
osnovni vid aktivnosti usuzbijanju kriminali
teta, vec da je za uspešnu barbu protiv krimi
nalnih pojava od najvece važnosti razviti i spro
voditi sistematsku i organizovanu preventivnu
delatnost na otklanjanju, čak i postepeno, opštih
i individualnih uslova koji stvaraju pogodno tIe
za vršenje krivičnih dela. U tom cilju neophodno
je aktivizirati niz društvenih snaga, naročito

organe društvenog upravljanja u opštinama,
srezovima i privrednim organizacijama, poli
tičke i druge društvene orgnizacijel štampu itd.,
kao i na pogodan način koordinirati i ujediniti
celokupnu represivnu i preventivnu delatnost
državnih i društvenih organa usmerenu za su
zbijanje kriminaliteta ...«
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svetih, ugotavljamo, da še ne odigrav.ajo svoje
vloge tako, kot bi od njih pričakoiVali.

V 7. členu zakona o organih za notranje
zadeve je določena pristojnost svetoiV za not
ranje zadeve. Sveti lahko razpravljajo o za
devah, ki sodijo v pristojnost drugih nrgano'V
in organiza.cij, če se z njimi pri svojem delu
srečujejo organi za notranje zadeve. V takih
primerih lahko dajejo sveti organom, organi
zacijam in drugim predloge, priporočila in
razne pobude za reševanje posameznih vpra
šanj, ki so v določeni meri pomembna tudi za
notranje zadeve. To pa je zelo važno za pre
ventivno delavnost, ki postaja v naši družbi
čedalje bolj upoštevano' sredstvo boja zoper
kriminalne pojave. S tem se celotna družbena
skupnost čedalje močneje usmerja v odstra
njevanje nevarnih stanj, v odstranje~anje

splošnih in posebnih vzrokov, iz katerih na
staja kr:i.minal, družba se kot celota aktivi
zira za boj zoper negativne in škodljive po
jave.3 Ceprav združevanje najrazličnejših sil
v tej smeri še ni zadostno, čeprav smo v tem
pogledu šele na začetku poti, se že kažejo
rezultati, ki bodo v prihodnje še večji, če bo
mo s prizadevanji nadaljevali.

Na področju -preventivnega dela marsikdaj
skoraj ni mogoče razmejiti, kaj so storili
upravni organi za notranje zadeve in kaj
sveti, pristojni za notranje zadeve. Njihovo
medsebojno delovanje in vplivanje je zelo
tesno povezano in predstavlja celoto skupnih
naporov. 4 Verjetno gre upravnim organom za

<1 A. A. Gercenzon: O izučavanju i spreča

vanju deHnkvencije, Izbor članaka iz stranih
časopisa, št. 4, 1. 1960, str. 408: ~~Marksističko

shvatanje .. i rješenje problema kako sprečavati

prestupništvo dao je V. L Lenin. ·U svom djelu
~~Država i revolucija-<-< je V. 1. Lenin formulirao
niz osnovnih postavki koje se neposredno odnose
na problem sprečavanja prestupništva ito:
1. u socijalizmu se napredak u svim oblastima
života postiže učeščem čitavog naroda. 2. Citav
narod vrši nadzor nad ponašanjem svih onih
koji nose ostatke prošlosti. 3. Sam narod ima
mogucnost da neposredno prekida i sprečava

izvršenje propusta razne vrste koje mogu poči

niti pojedinci-<-<.
4 Dr. L. Bavcon: Kriminalna politika in

njene tendence v socialistični družbi, predgovor:
~>Kakor na vseh drugih področjih družbenega
življenjal se kaže tudi na področjU boja -zoper
kriminaliteto aktivni poseg družbe same v svojo
usodo kot objektivna nujnost. Tradicionalna re
presivna kriminalna politika kot izključna do
mena države postaja vedno bolj nesposobna, da
bi bistveno vplivala na zmanjšanje kriminalitete.


























































