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Vloga javnega tožilstva v sistemu družbene samozaščite*

Anton Skobir**

1. Splošna določitev vsebine družbene'
samozaščite

Nedvomno drži trditev, da je sistem družbene
sa.nwzaščitev naglem razvoju naše s.amOlUpravne
socialistične družJbe še nedodelan, da je bila ta
razmeroma nova kat€lg.QiTija doslej dostikrat pre
malo poudarjena ali ceLo z8lp<)lStavljena.

NaJŠa saxnoupravna sociaJlistiilČl1a ureditev pa
terja družb€no samozaščito na bistveno drugač

nih temeljih. Rasti mora predJvsem iz naj,širših
množic delOWlih ljudi in občanov samih združ€'
nih v krajevnih skupnostih, TOZD in številnih
drugih družbenih org.anizmih, skratka, temeljHi
mOLa na volji in zavesti deiovnih ljudi :un nji
hovili življeIllSlkfuh interesih, da branijo dosežene
pridobitve social:istilČlne družJbene ureditve pred
napadi zunanjih in notranjih Slorvražnikorv.

DrWbena samozMčita je v raZ'merah današ
njega hitrega gospodarskega in družbeneg.a raz
voja, z razvojem tehLni.ke, najširšiin:n vstopom v
m·edm.arodno de1irt:ev dela, 'raZNlOjem občil, turizma
irtxi. dobila i7iTedno velik pomen, saj nam je Zll1a
no, da je nenehno čutiti. ps.iholoŠk;QIpro.pag.andne
in druge pritiske, sUJbverzivno ,dejaTVIlost tujIh
obveščeva.!'IJihslužb, poskuse diskreditirati samo
upr.avno socialistično ureditev in našo neuvr
ščem.o mednariOdm.o politiko.

V obdobju državno-c€lntralističnegavodenja je
bjJa druŽlbena samozaščita vse prev€č !p'repuščena

specializiranim službam državnih organov. Pre
lomnioo za na.90 du"užJbeno uredllitev je glede .tega
nedvomno pomenil 4. plenum CK ZKJ, ker je
postavil zahtevn, da je varnost ZiadeiVa vseh in
vsakogar, nikakor pa ne -samo naloga specializi
ranih državnih organov CYZirOma njihovih služb.
Postavljanje varnostnega sistema je bilo torej
usmerjeno v pritegovanje najširšega kroga no
silcev.

Ustavna dopoJrr1ila iz leta 1971, priporočilo

Skupščine SR Slovenije iz leta 1970 :iln resolucija
Zvezne skupščine o družbeni samozaščiti pom€'
nijo Oipa:oorJ. napredek k bolj sistemati6ni in na
dosti širši rpodlag:i zastnOVallll družbeni akciji.

Politične akcije ZK, km so sklepi 21. seje pred
sedstva ZKJ, 29. seja ZK ZKS, zlasti pa pismo
Izvršnega biroja in predsednika ZKJ, je pripo
mogLa, .da se je zavest ut"dila in je postaLo raz
merje delovnih lj'Udi do družbi škodljivih SIOvraž-.
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nioh dejanj in pojavov veliko dejavnejše, z občut

kom večje osebne im skupne odgofVo1'nJOsti, da
bran.ajo ustaWlo ureililtev, samoupravne pravice
de1rnMih ljudi, družbeno lastnino, osebno premo
ženje, ~arnost itd.

Namen družbene zaščite je oo['ej v tem, da
deLovni ljudje in občani v krajevnii:h skupnostih,
zlasti pa v TOZD in drugih oblikah združevanja
tudi s svujimi lastnimi (izvirnimi) ukrepi in rav
nanjem ,preprečujejo družbi škodljiva ravnanja,
zl,asti. v svojem ok,oJju, da razkrivajo lnoB!ilce raz
diralnih ter slovražnih gesel, da opozarjajo pri
stojne da:'uŽlbene in državne organe na primere
prilaščanja družbene las1Jnine in sovražne pro
pagande, reagirajo na psihološko propagandno
deja""lost domačih ]n tujih subverzivnih ele
mentov.

Kako zelo pomembno je postalo vprašanje
družbene samozašč:ite, se viJdi tudi iz Ustave SR
Slorvenije: ta v temelj'i!h doLoča njeno vs.ebino in
sestavine, in sicer v čl. 310-313.

2. Dosedanja in prihodnja pravna in družbena
podlaga za delovanj,e javnega tožilstva
v smeri družbene samozaščite

Ko razpravljamo o' vwbiJni in s.estaviLn,ah druž
bene samozaščite, večk["(1Jt ni popoLnoma jasne
razmejitve med nalogami tako :im.enovanih st;ro
ikoViIlih sil poklicnih državnih organov in nepo
sredno dejavnostjo obČlalIlov in delovnih ljudi
oziroma organizacij 'i!n skUlpIlOsti, v katere se
združujejo. Tako nekalteri celo menijo, da če go
vorimo o »dTu-žrbeffi samozaščiti{..:, mislimo pred
vsem na specializirane držawn.e organe, kot so
pravosodni or-gani, OTlgaru. jaVtrle in državne var
nosti, zlasti pa še na njihov oboroženi del, to je
milioo: dalje rnisl:irrno na Qborožene sile in organi
zacijo SLO. Pojem »samozašči.ta« pa da naj bi
zajemal vse dTuge neposredne dejavnosti delov
nih ljudi na tem področju.

Toda. stroga delitev ne odseva smisla družbene
salThOzaščite. V naši socialistični samorupravni
delitvi gre dejansko za najširšo dejavnosti ker je
temelj našega varnostnega sistema sam.ozaščita

delovnih ljudi samih' ter njihovih :posamičnih in
skupniih 'interesov.

Tu nas zanima dejalVJIloet jaVllil<1Jožilake organi
zacije v sistemu diružbene samozaščite:najbolj se
lClhko pokaže pni varovanju dr'UŽbene lastnine in
poslovme skrivnosti, zlasti pa tudi s tem, da JT
lahko prispeva k izpopolnjevanju no,tranjega








