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Preglednica 1: Kazniva dejanja po poglavjih kazen~

skih zakonov v letu 1978
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UVOD

Podatki o kaznivih dejanjih in storilcih na ob
močju SR Slovenije se nanašajo na obdobje od
1. 12. 1977 do 30. 11. 1978.
Razčlemba kriminalnosti v naši republiki v

letu 1977 je še v celoti temeljila na razvrstitvi
kaznivih dejanj po poglavjih kazenskega zakoni
ka, čeprav je nova kazenska zakonodaja začela

veljati že sredi leta 1977. Podlaga za podoben pri
kaz v letu 1978 je delitev kaznivih dejanj po po
glavjih kazenskega zakona SR Slovenije in ka
zenskega zaloona SFRJ. Zato podatkov za leto
1978 ne bo mogoče neposredno primerjati s tisti
mi za leto 1977. Kazniva dejanja po posebnih
zakonih so prikazana skupaj in to velja tudi za
kazniva dejanja po kazeruskih zakonih drugih
socialističnih republik in pokrajin.

Prikaz kriminalnosti zajema kazniva dejanja
iz vseh poglavij obeh kazenskih zakonov, razen
iz XX. poglavja KZ SFRJ (kazniva dejanja zoper
oborožene sile SFRJ), iz XXI. poglavja (kazniva
dejanja zoper varnost javnega prometa) pa so
izpuščena kazniva dejanja ogrožanja varnosti
prometa na javnih cestah. V skupnem številu
kaznivih dejanj niso upoštevana tista dejanja iz
prejšnjih let, ki so bila raziskana v letu 1978, in
ne kazniva dejanja, ki so jih storili otroci.

Na 100000 prebivalcev je prišlo 1459 kaznivih
dejanj; pri tem smo upoštevali podatek, da je
bilo sredi leta 1978 v Sloveniji 1 870844 prebival
cev;' prejšnje leto je tak količnik znašal 1650.

1. Temeljni podatki o kriminalnosti v letu 1978

V letu 1978 so delavci organov za notL zadeve
v Sloveniji obravnavali 27 307 kaznivih dejanj in
jih naznanili pristojnim javnim tožilstvom. V
primerjavi s preJšnjim letom se je kriminalnost
zmanjšala za 2996 dejanj (9,9 °l.). Približno enak'
obseg kriminalnosti je bil leta 1972 in to pomeni,
da je število kaznivih dejanj v letu 1978 najmanj
še v zadnjih sedmih letih. KaJm bi se dalo razlo
žiti upad števila kaznivih dejanj v letu 1978?

Odgovor na vprašanje ni preprost, saj je eno
leto premajhno obdobje, da bi na tej podlagi
mogli in smeli globlje in zanesljiveje sklepati o
vzrokih za tako gibanje odklonskega vedenja te
vrste. Poglobljene razčlembe bodo mogoče šde

* Pavle Celik, magister znanosti, inšpektor, RSNZ
SRS, Ljubljana.

1 Mesečni statistični pregled SR Slovenije, str. 6.

Kazniva dejanja zoper

- življenje in telo
- svoboščine in pravice

človeka in občana

- samoupravljanje
- delovno razmerje in

socialno varnost
- zakonsko zvezo, družino in

mladino
- spolno nedotakljivost in

moralo
- čast in dobro ime
-- človekovo zdravje
-- upravljanje družbenih

sredstev in naravna
bogastva

-- družbeno in zasebno
premoženje

-- pravni promet
- uradno dolžnost iil javna

pooblastila
- pravosodje
- javni red in mir
-- splošno varnost ljudi in

premoženja
- varnost javnega prometa

Skupaj KZ SR Slovenije
-- temelje soc. samoupr. družb.

ured. in varnosti SFRJ
-- človečnost in mednarodno

pravo
-- ugled SFRJ, tuje države in

mednarodne organizacije
- gospodarstvo in enotnost

jugoslovanskega trga
-- uradno dolžnost uradnih

oseb v zveznih organih
-- varnost zračnega prometa
- druge družbene vrednote
Dogovor in združitev za
izvrševanje k. d., določenih

z zveznim zakonom

Skupaj KZ SFRJ
K. D. po posebnih zveznih
zakonih
K. D. po KZ drugih SR in SAP
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