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Glasoval sem za sprejeto odločitev zato, ker se strinjam, da se ne uporabljajo tiste določbe ZTŠS, ki 

so navedene v izreku. 

 

Strinjam se tudi z obrazložitvijo pod A in pod B - I., II. in III.. Vendar vsi navedeni razlogi v obrazložitvi 

napotujejo do zaključka, da se Zakon v celoti ne bi smel uporabljati. Uporabe Zakona, ki je tako grobo 

kršil načela priznana od civiliziranih narodov, v demokratični pravni državi ni mogoče dopustiti. K 

takemu zaključku me dodatno prepričujejo tudi ugotovitve iz uradnega dokumentacijskega gradiva 

Arhiva Republike Slovenije. 

 

Navajam nekaj značilnih primerov stališč takratnih državnih organov. 

 

Pomočnik ministra za pravosodje (dr. Jože Goričar) je na Konferenci s predsedniki Okrožnih sodišč, ki 

se je vršila pri Ministrstvu za pravosodje dne 13. 11. 1950 (Zapisnik org. št. 101/47-20) opozoril na 

"napake, ki so se dogajale ponekod zaradi preveč minucioznega ugotavljanja zakonitosti upravnih 

odločb. Opozoril je tozadevno na govor tovariša Kraigherja. Ne gre bagatelizirati načela materijalne 

resnice, po drugi strani pa je opasno spuščati se v vse mogoče ugovore obtožencev. V vsakem kmetu 

je gledati špekulanta" - konec citata. (Ozadje slovenskega pravosodja 1945-1950, str. 344). 

 

Poročilo o delu Ministrstva pravosodja LRS org. št. 54/47- 57 z dne 15. 1. 1948 povzema: "Nekateri 

naši sodniki - tudi predsedniki sodišč - še vedno ločijo kriminal na eni, takozvana politična kazniva 

dejanja, špekulacije itd. pa na drugi strani, da smatrajo nekateri naši sodniki špekulacijo in 

nedovoljeno trgovino, ki izhaja od našega drobnolastniškega elementa kot povsem brezpredmeten in 

drugovrsten problem sodstva itd. Skratka nekateri naši sodniki so še vedno pod uplivom meščanskih 

teorij" ... "mnogi naši sodniki ne gledajo v naših zakonih emanacije razredne borbe ljudstva, ki je na 

oblasti, temveč vidijo v njih znak "normalizacije" razmer v smislu meščanskih teorij v funkcijah države" 

- konec citata .(prav tam, str. 54). 

 

Zapisnik Konference sodnikov Okrajnih sodišč z dne 31. januarja 1948 v Postojni povzema stališča 

načelnika zakonodajanega oddelka Ministrstva za pravosodje LRS dr. Alojzija Finžgarja: "Označi, da 

je referent v zvezi z govorom o špekulaciji premalo poudaril potrebo budnega zasledovanja 

gospodarskega razvoja. Ni treba gledati samo paragrafov, temveč je treba poznati smer 

gospodarskega razvoja in to tudi v praksi ... sedaj gre pravzaprav za legalizacijo dejanske zaplembe in 

obstoja dela sodišča predvsem v tem, da se izrečene sekvestracije formalno deklarirajo kot definitivni 

odvzem premoženja" - konec citata. (prav tam, str. 227). 

 

V marcu 1948. leta je Ministrstvo za pravosodje sklicalo koordinacijsko konferenco s predsedniki 

Okrožnih sodišč in z Okrožnimi javnimi tožilci. Predsednike Okrožnih sodišč je 24. 3. 1948. vabil 

načelnik organizacijskega oddelka dr. Jože Goričar, na javnega tožilca LRS se je že pred tem dne 17. 

3. 1948 obrnil pomočnik ministra dr. Teodor Tominšek. Iz Zapisnika org. št. 97/48-3 je razvidno, da se 

je ta pomembna koordinacijska konferenca Javnega tožilstva LRS, Ministrstva za pravosodje LRS, 

Okrožnih sodišč in Okrožnih javnih tožilstev vršila v Ljubljani 27. marca 1948. Dnevni red je vseboval 

4. točko "vprašanje kaznovanja protidržavnih deliktov". Ob zaključku diskusije je podal Javni tožilec 

LRS Vlado Krivic naslednji "resume diskusije" 
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k točki 4 

 

"Potrebno je, da se v takih primerih, ko obravnavamo večja protidržavna kazniva dejanja, povežemo s 

političnimi forumi in terenom, da med ljudstvom s prepričevanjem prikažemo pomen naših ukrepov, s 

čimer šele povzročimo, da bodo imele izrečene kazni pravilen učinek. V nasprotnem primeru lahko 

sodbe učinkujejo tudi negativno. 

 

Isto velja tudi glede primerov kaznovanja nedopustne trgovine, špekulacije in gospodarkse sabotaže. 

Tu opažamo, da naša sodišča težje kaznujejo težje primere splošnega kriminala kot špekulacijske 

delikte. To ne more biti drugega kot star način pojmovanja kazenskega prava. Pri podrobni analizi 

družbene nevarnosti kaznivih dejanj špekulacije in gospodarske sabotaže nam mora postati jasna 

velika družbena nevarnost teh vrst kaznivih dejanj, za našo izgradnjo socializmna in za ustvaritev 5-

letnega plana. Zato je nujno potrebno te vrste kaznivih dejanj obravnavati kot težja kazniva dejanja"- 

konec citata. (prav tam str. 251). 

 

Iz Zapisnika Sektorske konference s predsedniki Okrajnih sodišč na sedežu Okrožnega sodišča v 

Mariboru dne 27. 6. 1949 so razvidna stališča sodišč: 

 

- predsednik Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni "pri izrekanju kazenskih sankcij upošteva sodišče 

socialistično izgradnjo naše vasi" - konec citata. (prav tam, str. 298). 

 

- predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru: "sodišče aktivno sodeluje pri izgradnji socijalizma z 

pravilnim in progresivnim izrekanjem kazni po ZTŠS" - konec citata. (prav tam, str. 299). 

 

- predsednik Okrajnega sodišča v Murski Soboti: "sodišče vodi ostro borbo proti špekulantom in je v 

zadnjem primeru imelo 7 primerov gospodarske sabotaže. Pogosto se pojavlja vprašanje pravilnih 

kvalifikacij kaznivih dejanj, težko je predvsem ugotoviti, ali gre za špekulacijo ali gospodarsko 

sabotažo"- konec citata. (prav tam str. 299.) 

 

- predsednik Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici: " sodišče je aktivno poseglo v izgradnjo 

socijalizma na vasi, vendar so se glede samega kazenskega postopanja vršile nekatere nepravilnosti 

... v zadnjem času je sodišče izdalo več krepkih odločb proti osebam, ki so razbijale masovne 

sestanke in sestanke namenjene za ustanovitev kmetijskih zadrug" - konec citata. (prav tam, str. 300). 

 

Zapisnik III. Koordinacijske konference Predsedništva Okrajnega sodišča v Šoštanju, ki se je vršila 

dne 3. 7. 1948 v prostorih Javnega tožilstva Okraja Mozirje, je imel na dnevnem redu 3. točko: 

"Reorganizacija krajevnih komisij za pobijanje nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in delo z 

njimi". 

 

Iz zapisnika je razvidno, da krajevne komisije za pobijanje nedovoljene trgovine in nedovoljene 

špekulacije obstojajo na območju večjih KLO-jev skupaj in da so postale zgolj na papirju. Zato so bili 

sprejeti "v svrho izboljšanja dela predmetnih komisij" naslednji zaključki: 

 

- "Dosedanje komisije naj bi se reorganizirale ..." - "Osebe, ki bodisi po svojem socijalnem in 

političnem sestavu ne odgovarjajo, je treba zamenjati z novimi in to bolj agilnimi" - konec citata. (prav 

tam, str. 265). 

 

  

 

   dr. Lovro Šturm 

 

 

VIR: 

OZADJE SLOVENSKEGA PRAVOSODJA 1945-1950, Ljubljana 1995, 1. knjiga, str. 1- 350, 2. knjiga, 

str. 351 - 633, fotokopije uradnih dokumentov iz Arhiva Republike Slovenije.  

Posamezne izvode hranijo: 

- Narodna univerzitetna knjižnica v Ljubljani, sign. št. 449819 II/1-2 
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- Univerzitetna knjižnica Maribor, sign. št. II 38987/1-2 - knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 

sign.št. 99.862, 99.863 

- knjižnica Ustavnega sodišča RS, sign. št. 5499/1, 5499/2 - knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino, 

sign. št. II/978 - Centralna pravosodna knjižnica pri Vrhovnem sodišču RS. 

 

 


