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Izvrševanje vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva

Uvod

Vzgojni ukrep strožjega nadwrstv:a je
uvedla v naše rnladinsko kazensko pravo no-
vela h kazenskemu zakoniku.1 Ta vzgojni
ukrep lahko izvršujejo starši ali skpbnik,
druga družina ali sikrbstveni organ. Senati za
mladoletnike lahko uporabijo vzgojni ukrep
stIlo>žj-ega nadzorstva, če so pri mladoletniku
potrebni }->'trajnejši vzgojni ali poooJ.jševalni
ukrepi, ni p-a potrebno, da bi brd popolnoma
i:zlc>čeiI1 iz dotedanjega okolja« (3. odstavek:
70. čl. KZ).

Z določbami kazelI1JSkega zakoil1ikao vzgoj
nem ukrepu strožjega nadzorstva je dobila
služba socialneg.a varstva nove naloge. Senat
za mladoletnike narrmreč lahko odredi, da naj
.sk,r;bs'tveni organ nadzoruje izvrševanje .strož
j-ega nadzorstva S'taa:"rev oeiroma skrbnika ali
v drugi družini. pri tem nadzor~S't..vu naj star
šem, skrbniku ali rejnišJki druŽ!ini tudi po>
maga'. Kadar ni mogoče, da bi .%1'Iožje nad
zorstvo opraVljali sta:r'Ši oiZi'l'oma sk.rbniik, in
kadar mla:dDletnega storilca kaznivega dejanja
tudi ni mogoče oddati v drugo d:ružino, tedaj
lahko sodišče izroči rnladoJ.etnik.a v nadzorstvo
skrbstvenemu orgaD1Ju.

Ker je bilo 'treba skrbstvene organe za
opravijanje norvih nalQgšcle pripraviti, je v
noveli rečeno, da bo republiški zakon doi!očil,

od kdaj se bodo uporabljala dnlOOl1a kaz€iI1
skega zakonika ol sirnžjem rnadwrntvU s:k-rib
stvenega organa Odlog uporabe teh d010čb

kazenskega zakonika pa je mogoc najdalj do
k<JiI1ca Ista 1963.

V Slorveniji se je s L IL 1960 služba strož,...
jega nadwl1'stv:a skrbstvenega o;rgana uvedla
posk:usno pra sedmih večjih in ka.d!rofVsko
boljše 'Zas,edoo:ih <)bč1nah (Bežigrad, Center,
M(J;ste in Šišik:a v Ljubljani, Cent€[" 'in Tabor
v Maribo["u :lin Celju), potem ko oo se usluž
bend teh skrb6ivenih organov udeležili .semi
narja, na katerem so :spo1Zna1i. temelje svojih
novih nalog. Za socialne delavce, ki naj bi
v občinah opravljali strožje nadroir:s~tvo, je
se:kre1t3JTiat sveta Z.;l 'socialno varswo LRS pri
redil v letu 1960 še dva t-aka seminarja.2 .

Ko so ti seminarji seznanili z novimi °na_
lQgami uslužbence vseh občin v Sloveniji, ki
naj bi opravljali :strožje nadzorstvo sk:rhsive-

l! Zakon o spremembah in dopolnitvah ka
zenskega zakonika {Ur. 1. FLRJ 30/59).

2: Društvo socialnih delavcev Slovenije je iz
dalo predavanja teh seminarjev kot tretjo pu
blikacijo svoje zbirke Socialne službe v Sloveniji:
Socialno delo v mladinskem sodstvu, Ljub
ljana 1961.
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neg.a organa, je bil izdan republiški zakon o
začetku uporablja:nj;a. določb kazenskega za
konilika o stro!Žjem nadzorstvu po Slkrbstvenem
organu.:) Po tem zakonu se je ta vzgojni ukrep
lahko začel uporabljati s 1. 1. 1961.

V letu 1961 so ;senati za mladoletnike, po
podatkih državnega sekretariata za pravol
sodno upravo, LR Slo'Venije, izrekli vzgojne
ukrepe proti 486, v letu 1960 pa proti 400 mla
doletnikom. V primerjavi z letom 1960 so torej
v letu 1961 izrekli vzgojne ukrepe proti' 86
mlad.oletnilmm več kot v letu 1960. Ce upo
števamo, da je po z'adnjern 'ljudskem štetju
31. 111. 19,61 bl10 v Sloveniji 100118 mladolet
nikov tOd 14. do 18 le:ta,4 pomeni, da so bili
v letu 1961 izrečeni vzgojni ukrepi proti
0,49 '1" v letu 1960 pa proti 0,39 '1, kazensko
odgovornih mladoletnikoiV.

Spodnja razpredelniica nam pokaže, koil.iko
vzgojnih ukrepov strožjega nadwrrstva So -se
nati za mladoQetrllke izrekli v letih 1960 in
1961:

Vzgojni ukrep 1960 1961
strožjega nadzorstva: abso št. fj/n* ahso št. fJ/ fJ*

staršev ali skrbnika 60 15,0 75 15,5
druge družine 3 0,7 2 0,4
skrbstvenega organa 89 22,2 189 38,9

* Odstotki so i~3Jčunani od skupnega šte
vila izrečenih vzgojnih ukrepov, in sicer'za leto
1960 od 400 za lem 1961 pa oo 486.

V tem &estavku bom najprej prikazal,
kak<.il ;se v Sloveniji 'Up-cwablja in izvršuje ukrep
strožjega nadzorstva, nato pa bom :skušal
očr1:arti ipOlolžaj in naloge socialnega delavca
pri izvrševanju tega ukrepa.

, Ur 1. URS 39/110 z dne 29. XII. 1960.
V LR Hrvatski je obilo po zakonu o prime"'

njivanju odgojnih mjera upuCivanja u disciplin
ski centar i pojacanog nadzora organa staratelj
stva (Narodne novine 48/60 z dne 26. XI: 19"60)
določenO, da se strožje naJdwrstvo skrbstvenega'
organa "na območju okrožnih sodišč Zagreb, Ri-O
jeka, Karlovac in Split lahko uporablja od 1. ja~

nua'rja 1%1", na območju ostalih okrožnih sodišč

pa najkasneje od 1. I. 1002.
V LR Bosni in Hercegovini je zakon z ena-'

kim naziv0ffi,; kot v Hrvatski "(Službeni list 45/61
z dne 17. XI::- 1961) določil, da se strožje nadzor~

s:tvo skrbstvenega organa lahko uporablja od
1. L 1962 na območju 33 okrajnih sodišč, ki so
v zakonu navedena Uporaba pa je delno omejena
le na območje posameznih obč'in, medtem ko se
bo v drugih občinah ta vzgojni ukrep lahko upo
rablj,al od L X. 1963.

V drugih republikah do 1. IV. 1962 še niso
bili izdani republiški zakoni po 292. čl. novele KZ;

4 začasni podatki popisa prebivalstva
31. 3. 1961, Zavod LR Slovenije za statistiko,
Ljubljana, junija 19'61.


























