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UVOD
Protestiranje je javno izražanje nasprotovanja čemu oz. izražanje nezadovoljstva s čim. To
nasprotovanje je lahko sicer moralno upravičeno, toda bolj kot vprašanje legitimnosti je
pomembno vprašanje legalnosti protesta. V pravu namreč velja načelo ignorantia iuris nocet,
kar pomeni nepoznavanje prava škoduje. Torej, tudi če družba odobrava sam protest, to ne
pomeni, da ga odobrava tudi sama državna ali lokalna oblast. Le slednja pa ima v svojih
rokah aparat prisile, ki ga lahko uporabi, če so kršeni pravni predpisi in je za te kršitve
predpisana tudi sankcija. Da protestnika ne bi doletele takšne negativne posledice v obliki
sankcije, ki bi ga lahko obremenjevale še dolgo po koncu protesta, je v tem priročniku
predstavljeno kako protestirati legalno. Le dobro informiran protestnik, ki pozna tveganja
protestiranja, se namreč lahko izogne kršitvi pravnih predpisov in posledičnemu kaznovanju.
Pomembni vidiki protestiranja so v tem priročniku izpostavljena skozi tri pravna področja:
-

upravnopravno področje
-

-

-

prijava protesta.

civilnopravno področje
-

odškodninska odgovornost,

-

avtorska pravica (kršitve).

kazenskopravno področje
-

kazenska odgovornost.

Posebno poglavje pa predstavljajo policijski postopki povezani s samim protestiranjem.
Slednjih namreč ne moremo umestiti pod posamezno pravno področje, saj so policijska
pooblastila določena v kar 29 zakonih in tako spadajo v več pravnih področij hkrati.
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PROTESTI IN TVEGANJA NA PODROČJU
UPRAVNEGA PRAVA
SPLOŠNO O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH PRI ORGANIZIRANJU
JAVNIH ZBIRANJ
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava RS) zagotavlja pravico do mirnega
zbiranja in do javnih zborovanj.
Zakon o javnih zbiranjih (v nadaljevanju: ZJZ) je temeljni predpis, ki ureja način
uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in
javnih prireditvah.
ZJZ določa, da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih
udeleževati, kot tudi, da ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali javni
prireditvi. Pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj se lahko v skladu z Ustavo RS
omeji le, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih
bolezni.

KAJ JE JAVNI SHOD OZ. JAVNA PRIREDITEV?
Javno zbiranje je lahko javni shod ali javna prireditev. Oboji morajo potekati mirno, urejeno
in v skladu z demokratičnimi načeli. V praksi se to največkrat kaže kot zagotavljanje varnosti
ljudi in premoženja.
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Javni shod (v nadaljnjem besedilu: shod) je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi
izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v
zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur. Shod je lahko organiziran ali
neorganiziran. Neorganiziran shod nastane brez načrtovanja, v trenutku in spontano,
zato je lahko brez formalnega, to je uradnega organizatorja.



Javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako organizirano zbiranje oseb
zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti
tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

OSEBE POTREBNE ZA ORGANIZACIJO SHODA OZ. PRIREDITVE
Za vsako organizirano javno zbiranje morajo biti zagotovljeni:
1. Organizator shoda oziroma prireditve;
2. Vodja shoda oziroma prireditve;
3. Rediteljska služba, ki zagotavlja red na prireditvenem prostoru;

Organizatorka oziroma organizator shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu:
organizator) je fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in
vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim
organom.
Organizator je lahko tako vsak. Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako,
da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih
oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno
obremenjeno okolje. Tako je dolžan zagotoviti red, določiti vodjo shoda oziroma prireditve in
rediteljsko službo, ki sta ključna za zagotavljanje miru na prireditvenem prostoru. Prireditveni
prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda oziroma prireditve, na katerem vzdržuje red
organizator.

Ukrepi rediteljske službe se lahko izvajajo samo na prireditvenem prostoru, zunaj
njega pa so za zagotavljanje miru zadolženi policisti.
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V primeru nastanka škode na javnem zbiranju, ker ni bilo zagotovljenega reda, je za škodo
objektivno odgovoren organizator. Prav tako je organizator odškodninsko odgovoren, če so
ogroženi življenje, zdravje in varnost udeležencev.
Organizator ne more hkrati opravljati naloge vodje javnega zbiranja in nalog rediteljske
službe. Naloge vodje in rediteljske službe izvaja samo tisti, ki ju določi organizator.

Vodja shoda oziroma prireditve nosi dejansko največjo odgovornost. Vodi shod oziroma
prireditev, odgovarja za pravilen potek shoda ali prireditve. Vodja shoda je tudi tisti, ki
sodeluje s policijo in zagotovi, da se upoštevajo vsi s strani policije predlagani ukrepi.
Vodja shoda mora zato biti polnoletna oseba in ne sme biti pod vplivom psihotropnih
substanc. Glede na svoje fizične zmožnosti mora biti objektivno sposobna opravljati zaupane
mu naloge.
Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeležencev mora
organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo. Ta
predvsem skrbi za:


red na shodu ali prireditvi;



prepreči dostop osebi, ki bi želela na prireditev prinesti orožje, eksplozivne snovi,
pirotehnične izdelke ali nevarne predmete;



prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola, in je pričakovati, da bo zaradi
takšnega stanja kršila red.

Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 18 let in ima ustrezne
psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na značaj shoda oziroma
prireditve.

Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače na obleki
vidno označen z napisom »reditelj«. Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati
drugih prisilnih sredstev.

DOLŽNOST PRIJAVE ALI PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA SHOD OZ.
PRIREDITVE
Organizator shoda mora shod prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator
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prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom prireditve.
Organizator, ki namerava organizirati javno zbiranje, mora tako
prijavo kot vlogo za izdajo dovoljenja, podati na točno določenem
obrazcu, ki je dostopen na policijskih postajah, upravnih enotah in
na internetu.1

Za prijavo shoda
oziroma prireditve
se ne plača
upravna taksa.

KJE IN KAKO PRIJAVITI SHOD OZ. PRIREDITEV?
Prijave shodov oziroma prireditev sprejema policijska postaja, oziroma policijski oddelek
ali policijska pisarna, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev (v nadaljnjem
besedilu: pristojna policijska postaja).
Večino shodov oziroma prireditev mora organizator le prijaviti, za določene shode oziroma
prireditve pa potrebuje dovoljenje.

SHODI IN PRIREDITVE ZA KATERE JE POTREBNO DOVOLJENJE
Dovoljenje je potrebno za:
1. za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno uporabo ceste;
2. za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem
sodeluje vsaj en klub prve državne lige;
3. za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi
katerih je lahko ogroženo

življenje ali zdravje

ljudi ali

premoženje;
4. za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev.

Za vlogo za
izdajo dovoljenja
je treba plačati
upravno takso.

Pridobitev dovoljenja je tako potrebna za javna zbiranja na katerih obstaja večja nevarnost za
udeležence.
Pred izdajo dovoljenja pristojni organ v upravnem postopku določi ukrepe za preprečitev in

1

Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih ima Prilogo 1, imenovano Prijava oziroma prošnja za dovolitev
shoda oziroma javne prireditve.
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zmanjšanje tveganj. V dovoljenju lahko pristojni organ organizatorju naloži dodatne ukrepe
za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda, ki morajo biti konkretno
določeni, utemeljeni in obrazloženi.
Dovoljenje izda upravna enota, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev.
Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti pri pristojnem organu najmanj sedem dni
pred dnevom shoda oziroma deset dni pred dnevom prireditve. Zoper odločbo je možna
pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve.

VSEBINA PRIJAVE SHODA OZ. PRIREDITVE IN VLOGE S KATERO
SE ZAPROSI ZA DOVOLJENJE
V prijavi shoda oziroma prireditve in v vlogi s katero se zaprosi za dovoljenje, se obvezno
navedejo naslednji podatki:



organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in
spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
oziroma firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnice oziroma zastopnika);



kraj, čas in trajanje shoda oziroma prireditve, program shoda oziroma prireditve in
predvideno število udeležencev, če je za prireditveni prostor določena zgornja meja
zmogljivosti, pa tudi podatek o največji dovoljeni zmogljivosti prireditvenega prostora po
predpisih, ki urejajo graditev objektov ter varstvo pred požarom;



osebne podatke vodje ter vodje rediteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in
spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča); če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja
ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke (firma, sedež, matična številka, osebno ime
odgovorne osebe);



osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca organizatorja za vročitve na
sedežu pristojnega organa (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) ter
način obveščanja;

6



način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za
zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti
premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.

Če se organizira shod na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je
namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v nasprotju z njenim
namenom ni potrebno soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca
zemljišča oziroma prostora – to velja samo za javne shode in ne za javne prireditve.
Upravna enota je kot pristojni organ za izdajo dovoljenja dolžna ugotoviti, ali je organizator
res poskrbel, da bo shod oziroma prireditev potekala nemoteno in ne bo ogrožala varnosti
udeležencev. V dovoljenju se lahko organizatorju naložijo konkretno določeni ukrepi, ki
morajo biti ustrezno obrazloženi.

Če v dovoljenju naloženi ukrepi niso izvršeni, lahko pristojni organ prekliče
izdano dovoljenje. Preklic dovoljenja je učinkovit samo, če se opravi preden se
udeleženci zberejo na prireditvenem prostoru.

POSEBNE DOLOČBE ZA PRIREDITVE NA CESTI
Dovoljenje za prireditev na javni cesti je potrebno, če predstavlja izredno uporabo ceste.
Shod ali prireditev predstavljata izredno uporabo javne ceste, če je promet na njej oviran
zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, ali takšne uporabe javne
ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega
ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Javne ceste so
prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. Če je
zaradi shoda ali prireditve potrebno prepovedati, preusmeriti ali omejiti javni promet na javni
cesti, mora priložiti tudi dovoljenje za zaporo ceste.
Dovoljenje za zaporo ceste oz. omejitev prometa s prometno tehnično dokumentacijo, če je
zaradi prireditve potrebno prepovedati oziroma omejiti promet, izda Direkcija RS za ceste (za
zaporo državnih cest) ali lokalna skupnost (za zaporo lokalnih cest). Zaradi spremenjene
prometne ureditve je potrebno kot prilogo k vlogi za dovoljenje priložiti elaborat začasne
prometne ureditve ob zapori ceste. Elaborat začasne prometne ureditve ob zapori ceste izda
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pravna oseba, registrirana za dejavnost izdelave prometno-tehnične dokumentacije začasne
prometne ureditve ob zapori ceste.
Dovoljenje za prireditev na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot, izda
upravna enota, na območju katere se bo prireditev pričela. Za prireditve na javni cesti mora
organizator vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve. Zaradi večje
možnosti nesreče, tako za udeležence kot za obiskovalce, je dolžnost organizatorja, da
zagotovi dodatne ukrepe za večjo varnost. Organizator prireditve na javni cesti mora
zagotoviti, da na prireditveni progi reditelji in spremljevalno osebje spremljajo udeležence
prireditve z vozili, označenimi s posebnim znakom, ki ga določi organizator prireditve in ki
označuje, da se izvaja prireditev ter vrsto prireditve. Nadalje mora takoj po končani prireditvi
na javni cesti vzpostaviti prejšnje stanje tako, da odstrani s ceste naprave in predmete, ki so
bili postavljeni za izvedbo prireditve ali v zvezi s prireditvijo, ter očistiti cesto. Organizator se
kaznuje za prekršek, če reditelji in spremljevalno osebje ne spremljajo udeležence z vozili, ki
so označena s posebnim znakom. Prav tako se kaznuje za prekršek organizator, ki takoj po
končani prireditvi na javni cesti ne vzpostavi prejšnjega stanja.
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PROTESTI IN TVEGANJA NA PODROČJU
ODŠKODNINSKEGA PRAVA
SPLOŠNO
Naslednje tveganje pri organizaciji aktivističnih dogodkov je možnost nastanka odškodninske
odgovornosti za določene osebe, bodisi posamezne udeležence neke demonstracije, ob
kateri je prišlo do določene škode ali organizatorja (organizatorje) nekega dogodka, ob
katerem je prišlo do neke škode.
Za razliko od prekrškovne in kazenske odgovornosti, v primeru verjetnosti odškodninske
odgovornosti, posameznik ali organizator praviloma ne bo imel opravka s policijo, temveč bo
zoper njega vložen zahtevek (tožba) s strani tistega, ki mu je bila škoda povzročena
(oškodovanec). Praviloma bo to ta storil preko svojega odvetnika.

Ob tem pa je še treba opozoriti, da se v določenih primerih
odgovornega za škodo lahko preganja tako kazensko kot tudi
odškodninsko (neko dejanje, s katerim storilec povzroči škodo,
lahko pomeni tudi kaznivo dejanje).
Za obstoj odškodninske odgovornosti morajo biti tako izpolnjeni
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Glede na 10. člen
Obligacijskega
zakonika (v
nadaljevanju: OZ) se
je vsakdo dolžan
vzdržati ravnanja, s
katerim bi utegnil
drugemu povzročiti
škodo.

naslednji elementi:
- protipravno ravnanje,
- nastanek škode in
- vzročna zveza med protipravnim ravnanjem in nastalo škodo
- obstoj odgovornosti na strani povzročitelja škode;

Lastninska pravica se lahko krši na več načinov. Lahko se na primer poškoduje ali uniči neka
stvar, ki je v lasti nekoga drugega, lahko pa se krši tudi na drugačen način, in sicer tako da
se moti posest (npr. hoja po tujem vrtu) ali pride do vznemirjanja lastninske pravice na kak
drug način. Tudi morebitno motenje posesti (npr. nedovoljena hoja po tujem vrtu) pa se v
primeru poškodovanja premoženja pogosto odrazi v odškodninskem zahtevku.
Najbolj poznana oblika škode je premoženjska škoda (na primer razbito steklo, itd.).Vendar
pa se kot škoda šteje tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter
okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda). Sem spadajo na primer žalitve,
obrekovanja, itd.
Glede vseh vrst povzročene škode načeloma velja, da jo je dolžan povrniti tisti, ki jo povzroči,
torej individualno določena oseba kot povzročitelj škode. Za povzročeno škodo pa lahko poleg konkretnega povzročitelja – v določenih primerih odgovarja tudi organizator neke
prireditve oziroma shoda.

PRAKTIČNI PRIMERI NASTANKA ŠKODE
Primer 1 – nastanek premoženjske škode
Organiziran je protestni shod pred neko tovarno in njenimi poslovnimi prostori. Na protest
pride okoli 300 protestnikov, ki z vzklikanjem in s transparenti opozarjajo na škodljivo
obratovanje tovarne. Protest sprva poteka mirno, sčasoma pa se manjša skupina
protestnikov približa zgradbi, v kateri so poslovni prostori tovarne. Nekateri izmed njih
začnejo s palicami tolči po vratih, drugi pa začnejo metati steklenice in granitne kocke
proti bližnjim oknom poslopja. V posledici tega so razbita stekla na oknih poslopja in
poškodovana vrata.

Gre za primer premoženjske škode, v katerem bi lahko oškodovanec zahteval povrnitev
škode od dejanskih povzročiteljev in (ali) od organizatorja. Da bi oškodovanec s svojo tožbo
zoper organizatorja uspel, bo moral dokazati, da je organizator ravnal protipravno in da je
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zaradi tega prišlo do škode. Pogosto bo očitek v tem, da organizator ni izpolni dolžnosti iz

Splošna dolžnost organizatorja po ZJZ je, da mora shod oziroma prireditev
organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in
zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni
promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.
ZJZ (podrobno o dolžnostih po omenjenem zakonu v II. poglavju).

Če bo hotel uspeti z zahtevkom, bo torej oškodovanec moral dokazati, da so protestniki
poškodovali okna in vrata zato, ker se organizator ni ravnal po prej omenjenem zakonu, torej
da ni poskrbel za varnost ali red (na primer ni zagotovil rediteljske službe). Torej, da je opustil
dolžne varnostne ukrepe in je zaradi teh opustitev prišlo do škode.

»Kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda
nastala brez njegove krivde«. (1. odstavek 131. člena OZ)

Da bi se rešil odgovornosti za škodo bi torej moral organizator dokazati, da za škodo ni kriv,
torej, da je izpolnil omenjene dolžnosti iz ZJZ z dolžno skrbnostjo, torej da je storil vse, kar je
bilo v njegovi moči, da bi zagotovil red in varnost na prireditvi, pa je kljub temu prišlo do
škodnega dogodka.
Med temi ukrepi je na primer zagotovitev rediteljske službe, ki je primerno zagotavljala red na
shodu. Zakon načeloma ne zahteva, da bi organizator moral zagotoviti vzdrževanje reda
tako, da bi najel profesionalno varnostno službo (to nalaga le v nekaterih posebnih primerih),
vendar pa je v primeru, ko se pričakuje velika množica, ali gre za protest, pri katerem je
tveganje za nastanek škode večje, pametno razmisliti tudi o najetju profesionalne varnostne
službe (če je to seveda v okviru finančnih zmožnosti).
Vendar pa tudi to še ne bo nujno razbremenilo organizatorja odgovornosti v določenih
primerih, ampak bo moral dokazati, da je sprejel tudi določene druge, dodatne primerne
ukrepe za zagotovitev reda. Na primer, postavil zaščitno ograjo, itd. Ena od možnosti je tudi
zadolžiti določene osebe, da se pomešajo med protestnike (ki niso označene kot reditelji), da
opazujejo, ali kdo od udeležencev začenja z nasilnim obnašanjem in lahko temu primerno
reagirajo. Pomembno je tudi udeležence opozoriti na to, kako naj se vedejo na prireditvi (po
možnosti tudi s pisnimi navodili), da na shod oziroma prireditev ne smejo prinašati orožja,
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eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti
reda na shodu oziroma prireditvi. Predvsem je treba opozoriti, da se alkoholiziranim
posameznikom ne bo dovolilo udeležbe na shodu.
Eden od pomembnih ukrepov organizatorja je tudi prekinitev protesta, če vidi da situacija
postaja preveč razgreta in poziv udeležencem, da naj se mirno razidejo. Kasneje pa se
protest lahko zopet nadaljuje.
Zagotavljanje reda je tako v izključni pristojnosti
organizatorjev, zato se organizator ne more zanesti
na to, da bo za red poskrbela policija, čeprav jo
lahko v določenih primerih prosi za pomoč. Policija
v primeru demonstracij le dodatno zagotavlja
varnost poleg rediteljske službe in organizatorjev,
saj gre za varnostno bolj tvegan dogodek.
Organizator dogodka pa lahko tudi zavaruje svojo
morebitno odškodninsko odgovornost (več o tem

Ključna priporočila/ukrepi za
zmanjšanje tveganja nastanka
škode:
- zelo jasna navodila
udeležencem o obnašanju na
shodu,
- zagotoviti (primerne) osebe
(zadostno število), ki bodo
skrbele za red in mir,
- v primeru, da se začne nasilje,
takoj prekiniti shod.

na:
http://www.planetgv.si/upload/files/event2009/JenkoGorazd.pdf)
Primer 2 – nastanek premoženjske škode zaradi telesne poškodbe in smrti
Organiziran je protest pred občinsko zgradbo, katerega se udeleži velika množica, okoli
1000 ljudi. V neposredni bližini je postavljen govorniški oder, pred njim pa zaščitna ograja.
Ker se pričakuje, da bo na govorniški oder stopil župan in ogovoril udeležence shoda,
pride med množico do prerivanja, saj bi veliko ljudi želelo biti čim bližje odru. Med
udeleženci zaradi napete situacije pride tudi do hude krvi in v posledici vsega tega sta dve
osebi stisnjeni ob ograjo in pri tem dobita hude telesne poškodbe, eno osebo pa množica
pod seboj potepta tako, da ta kasneje v bolnišnici umre.

V tem primeru je situacija malo drugačna, saj je prišlo do telesne poškodbe oz. smrti in je po
zakonu predvidena strožja odgovornost organizatorja.

»Organizator shoda večjega števila ljudi v zaprtem prostoru ali na prostem
odgovarja za škodo, nastalo s smrtjo ali telesno poškodbo, ki nastane zaradi
izrednih okoliščin, ki lahko nastanejo ob takih priložnostih, kot je gibanje množic,
splošen nered in podobno«(175. člen OZ).
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Za razliko od prejšnjega primera (kjer gre za krivdno obliko odgovornosti) gre v tem primeru
za t.i. objektivno odgovornost, kar pomeni, da se v tem primeru organizator ne more rešiti
odgovornosti s tem, da dokaže da ni kriv, torej da je z vso skrbnostjo storil vse, kar je
potrebno za red in varnost.

Organizator v tem primeru odgovarja že, če pride do takih izrednih (neobvladljivih) okoliščin,
ki lahko nastanejo zaradi gibanja množice, v posledici česar nastane telesna poškodba ali
smrt osebe.
Organizator torej ni objektivno odgovoren v vsakem primeru, ko bi se nekdo poškodoval ali bi
prišlo so smrti na nekem shodu, ampak le, če je to posledica gibanja množice in podobno,
torej okoliščin zaradi velike mase ljudi, ker se šteje, da bi na takšne okoliščine organizator
moral računati. Poleg gibanja množice in splošnega nereda so take okoliščine še brezglavo
hitenje, nestrpnost, panika, čezmerno in nenadzorovano izražanje veselja ali ogorčenja,
velika gneča, itd. Ne bo pa (objektivne) odgovornosti organizatorja, če na primer shod poteka
mirno, nenadoma pa v množici protestnikov nekdo izvleče pištolo in ustreli udeleženca, ki
stoji ob njem. Prav tako organizator tudi ne bo odgovarjal, če bi do poškodbe oziroma smrti
prišlo zaradi nekega resnično nepričakovanega naravnega dogodka (na primer do velikega
potresa, poplave, itd.).
Zato je v teh primerih potrebno biti pozoren na dinamiko, v kateri se shod odvija, na primer
da shod poteka mirno, sproščeno in da se ljudje ne gnetejo pred kakšnimi ograjami ali kaj
podobnega. Če se zaznava da bi do takšne kritične situacije lahko prišlo, pa je potrebno
protest čim prej prekiniti, kot tudi veleva zakon. Ker če do takšne situacije pride in posledično
pride do smrti ali telesne poškodbe, se bo organizator zelo težko rešil odgovornosti.
Glede ukrepov in priporočil velja vse, kar je bilo rečeno glede prejšnjega primera. Predvsem
je potrebno vedno oceniti tveganja pred organizacijo protesta, koliko ljudi se pričakuje,
kakšna bo lokacija shoda, itd. Koristno je razmisliti tudi o zavarovanju odgovornosti
organizatorja pri kakšni zavarovalnici.
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Primer 3 – nastanek premoženjske in/ali nepremoženjske škode zaradi okrnitve ugleda
pravne osebe
Neka gospodarska družba želi na območju določenega travnika zgraditi obrat za obdelavo
odpadkov. Ker civilna iniciativa meni, da tak objekt ne spada v ta prostor in bi s svojim
delovanjem povzročil škodo okolju, je organiziran protest, na katerem protestniki vzklikajo
in pozivajo k temu, da naj se objekt ne zgradi, saj gre za „ekološki terorizem“, enako piše
tudi na transparentih. Poleg tega pa organizator protesta v javnosti večkrat izjavi, da je
družba dobila dovoljenje za gradnjo z goljufanjem oziroma samo zaradi poznanstev z
določenimi politiki.

V slednjem primeru je lahko oškodovanec
gospodarska

družba

ali

pa

tudi

posameznik znotraj družbe, npr. direktor
družbe, če so bile izjave naperjene zoper
njega. V nadaljevanju se bomo posvetili
primeru, ko bi kot oškodovanec nastopala
pravna oseba, torej gospodarska družba.
Pri tem je še pomembno opozoriti, da je
ugled pravne osebe lahko okrnjen tudi
zaradi

neresničnih

trditev

o

fizičnih

osebah, ki v pravni osebi opravljajo

»Kdor žali čast drugega ali kdor zatrjuje
ali raznaša neresnične trditve o
preteklosti, znanju ali sposobnosti
drugega ali o čem drugem, čeprav ve ali
bi moral vedeti, da so neresnične, in mu s
tem povzroči premoženjsko škodo, jo
mora povrniti. Vendar ne odgovarja za
povzročeno škodo, kdor sporoči o
drugem kaj neresničnega, ne da bi vedel,
da je neresnično, če je sam ali tisti,
kateremu je to sporočil, imel pri tem
resen interes.« (177. člen OZ).

pomembno funkcijo.
Oškodovanec bo v svoji tožbi zoper organizatorja trdil, da so besede „ekološki terorizem“
zanj žalitev, prav tako tudi izjave, da je pri pridobivanju gradbenega dovoljenja goljufal
oziroma neupravičeno izkoriščal poznanstva s politiki. Poleg tega bo tudi trdil, da so te izjave
neresnične oziroma izmišljotina organizatorja.
Oškodovanec lahko zatrjuje, da mu se je zaradi omenjenih izjav, ki so močno odmevale v
javnosti, zmanjšal obseg poslovanja družbe, saj so nekateri njeni partnerji odpovedali
sodelovanje. S tem je družba zabeležila izgubljeni dobiček, kar predstavlja premoženjsko
škodo. Lahko pa zatrjuje, da mu je zaradi izjav je nastala tudi nepremoženjska škoda –
okrnitev ugleda in dobrega imena.
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Določba 183. člena OZ pomeni zelo veliko tveganje za organizatorja, saj dopušča možnost,
da lahko pravna oseba (v našem primeru gospodarska družba) zahteva denarno odškodnino
tudi, če ji izgubljenega dobička (ali kakšne druge oblike tradicionalne škode) ne uspe
dokazati. Zadostuje samo, da dokaže protipraven poseg v pravico do ugleda ali dobrega
imena, "krnitev" ugleda ali dobrega imena pravne osebe in da je to nastalo zaradi določenih
(žaljivih ali neresničnih) izjav. V tem primeru sodišče lahko naloži denarno odškodnino, če
spozna, da okoliščine primera to opravičujejo.
Če se organizator želi rešiti odgovornosti mora dokazati, da ni šlo za neresnične trditve
oziroma (če tega ne uspe dokazati), da je glede ravnanja, ki je povzročilo okrnitev ugleda
pravne osebe (oškodovanca), ravnal z zahtevano skrbnostjo oziroma da ni vedel in ni bil
dolžan vedeti, da so trditve neresnične (kljub skrbnemu preverjanju). Glede izjave, ki naj bi
bila žaljiva, pa je potrebno dokazati, da je ta bila izrečena v kontekstu varstva upravičenih
koristi (v našem primeru varstvo okolja in zdravja ljudi območja, ki naj bi bilo z gradnjo
prizadeto), in da se iz načina izražanja ali drugih okoliščin vidi, da to ni bilo storjeno z
namenom zaničevanja.
Na področju varstva okolja bi bilo okoljevarstveno aktivistično ravnanje bistveno omejeno, če
ne bi bilo določila 8. točke 3. člena Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), ki
določa, da tisti, ki uresničujejo svoje pravice v skladu z
določbami te konvencije, zaradi tega ne smejo biti na
noben način kaznovani, sodno preganjani ali nadlegovani
(več o tem v V. poglavju). Zato je v morebitnem postopku
na sodišču potrebno posebej opozoriti tudi na to določbo
konvencije in opozoriti, da naj sodišče upošteva, da gre
za upravičeno varstvo koristi (varstvo okolja). Vendar je
vseeno treba opozoriti, da bo sodišče na koncu sprejelo
odločitev ob upoštevanju vseh okoliščin primera in tehtalo
interese tako organizatorja kot tudi oškodovanca oziroma
pomen dobrine, na katero se nanaša interes, in pomen
dobrine posameznika, na katerega se nanaša neresnična
oz. žaljiva trditev.
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»Za okrnitev ugleda ali
dobrega imena, prisodi
sodišče pravni osebi
pravično denarno
odškodnino neodvisno od
povračila premoženjske
škode, pa tudi če
premoženjske škode ni, če
spozna, da okoliščine
primera to opravičujejo.«
(183. člen OZ)

PROTESTI IN TVEGANJA NA PODROČJU
AVTORSKEGA PRAVA

Javne shode mnogokrat poleg skandiranja različnih gesel spremljajo glasba in deklamiranje
književnih del. S tem shod pritegne večje množice k udeležbi, kar je vsekakor dobro z vidika
širjenja protestnega sporočila, toda takšni javni shodi lahko hkrati posegajo v tujo avtorsko
pravico in posledično pritegnejo tudi predstavnike organizacij za kolektivno zaščito avtorske
pravice.

KAJ JE AVTORSKA PRAVICA?
Temeljni predpis, ki ureja avtorsko pravico je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (v
nadaljevanju: ZASP), ki v 1. členu definira pojem avtorske pravice kot pravico avtorjev na
njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Avtorska dela, ki so varovana,
zakon našteva primeroma:
-

govorjena dela, kot so govori, pridige, predavanja;

-

pisana dela, kot so leposlovna dela, članki, priročniki, študije in računalniški programi;

-

glasbena dela z besedilom ali brez besedila;

-

gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;

-

koreografska in pantomimska dela;

-

fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;

-

avdiovizualna dela;

-

likovna dela, kot so slike, grafike in kipi;

-

arhitekturna dela, kot so skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture,
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urbanizma in krajinske arhitekture;
-

dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;

-

kartografska dela;

-

predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice,
tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Avtorskopravno niso varovane:
-

ideje, načela, odkritja;

-

uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja;

-

ljudske književne in umetniške stvaritve.

Bistvo avtorske pravice je, da predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela
in mu zagotavlja spoštovanje njegovih moralnih interesov (moralna avtorska pravica) in
spoštovanje premoženjskih koristi od izkoriščanja njegovega dela (materialna avtorska
pravica). Avtorju pripada na podlagi same stvaritve dela, kar pomeni, da ni potrebna nobena
formalnost kot npr. registracija, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Avtorska pravica
traja za avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti (če ima dediče, na katere preide
avtorska pravica).

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA DOGODKA
Torej, kakšne so dolžnosti organizatorja javnega shoda, na katerem se bo javno izvajala oz.
predvajala glasba in se bo tudi na glas recitiralo kakšen odlomek iz književnosti? Odgovor na
to vprašanje lahko najdemo v 14. členu ZASP, kjer je določeno, da avtorska pravica pripade
avtorju, na podlagi same stvaritve dela. Med avtorske pravice spada tudi t.i. pravica javnega
izvajanja, ki na podlagi 26. člena ZASP obsega izključne pravice avtorja, da se:
-

delo s področja književnosti javno recitira z živo izvedbo (pravica javnega recitiranja);

-

glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo (pravica javnega glasbenega izvajanja);

-

delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica javnega uprizarjanja).

Ali se bo delo priobčilo javnosti je tako izključno odvisno od volje samega avtorja (da ga bo
on sam ali pa kdo drug izvajal). Do kršitve avtorske pravice tako pride, ko nekdo, ki ni imetnik
te pravice oziroma nima ustreznega dovoljenja avtorja, v javnosti izvede (zapoje, zaigra ipd.)
avtorsko delo. Torej, če želimo izvajati tuje delo, ki je avtorsko zaščiteno, potrebujemo le
soglasje avtorja. Drži? Ne popolnoma. V Sloveniji imamo namreč različne organizacije, ki
se ukvarjajo s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic. Tako imamo za področje
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književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov Združenje avtorjev in nosilcev malih in
drugih avtorskih pravic Slovenije (Društvo ZAMP Slovenije) ter na področju glasbe
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
(Združenje SAZAS).
Ti organizaciji se torej ukvarjata z zaščito t.i. malih avtorskih pravic, ki obsegajo pravico
javnega oddajanja in izvajanja avtorskih del – javna priobčitev ter t.i. mehaničnih avtorskih
pravic, kamor spadajo pravica snemanja, reprodukcije in razmnoževanja avtorskih del na
nosilcih zvoka. Z vidika javnega shoda so pomembne predvsem prve, zato poglejmo kako je
z javno priobčitvijo avtorskih del.
Na podlagi 147. člena ZASP je določeno, da je upravljanje avtorskih pravic glede priobčitve
javnosti obvezno kolektivno, torej preko pristojne kolektivne organizacije. To pomeni, da kljub
temu, da je avtor nosilec avtorske pravice, daje dovoljenje za javno oddajanje in izvajanje
avtorskih del kolektivna organizacija, ki nastopa v vlogi vmesnega člena med avtorjem in
uporabnikom. Dovoljenja tako ne moremo pridobiti v dogovoru s samimi avtorji, katerih dela
bomo izvajali. Edino izjemo določa 151. člen ZASP, in sicer gre za situacijo, ko bodo vsa dela
izvajali avtorji teh del sami, torej če imajo avtorske pravice tako glede besedila, melodije in
ostalih komponent dela. Temu pravimo individualno urejanje avtorske pravice. Le v tem
primeru ni potrebno posredovanje kolektivne organizacije, v vseh ostalih primerih javne
priobčitve avtorsko zaščitenega dela, pa potrebujemo kot organizator dovoljenje od ustrezne
organizacije. Na to obveznost ne vpliva niti to, ali je bil izvajalec morebiti plačan ali ne,
oziroma ali je bil sam dogodek za gledalce plačljiv ali ne, dejstvo je, da je do izvedbe
avtorskega dela v vsakem od teh primerov prišlo, in je posledično podana tudi obveznost
organizatorja.
Celotni postopek pridobitve dovoljenja je natančneje urejen s pravilnikoma kolektivnih
organizacij:
-

SAZAS – Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del in

-

ZAMP – Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP.

Postopek po korakih:
1) Organizator dogodka mora najprej priglasiti uporabo avtorskih del iz repertoarja
pristojne organizacije (SAZAS ali ZAMP), in sicer najmanj 8 dni pred začetkom uporabe. To
stori tako, da izpolni ustrezen obrazec oz. prijavnico, ki se nahaja na internetni strani
ustrezne organizacije. V skladu z drugim odstavkom 159. člena ZASP lahko v tem vmesnem
času na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pristojni organ za notranje zadeve

18

prepove prireditev oziroma uporabo varovanega dela, če prireditelj (organizator) ni
predhodno pridobil pravic iz prejšnjega odstavka (t.j. soglasja kolektivne organizacije).
2) V skladu s prvim odstavkom 159. člena mora organizator v 15 dneh po javni priobčitvi
poslati pristojni kolektivni organizaciji seznam vseh uporabljenih del, kar se stori z
ustreznim obrazcem, ki ga najdemo na spletni strani pristojne kolektivne organizacije
(obrazec »SAZAS-1). Poleg tega mora poslati točne finančne podatke, ki so osnova za
delitev avtorskega honorarja (obrazec »SAZAS-3«). Ti podatki obsegajo vstopnino, prihodke
od prodaje na prireditvi in honorarje izvajalcev.
3) Šele po prejetem seznamu predvajanih del in drugih podatkih o prireditvi odmeri pristojna
organizacija nadomestilo za uporabo avtorsko zaščitenih del. Višina nadomestilo je
urejena v tarifnem delu Pravilnikov in je odvisna od vrste prireditve (koncerti resne glasbe,
proslave, zabave ipd.) ter vrste obračuna (glede na prihodek ali pavšalno). Če organizator od
prireditve nima nobenih prihodkov in izvajalci nastopajo brezplačno, se upošteva najnižji
avtorski honorar za posamezno vrsto prireditve. Tako bo treba npr. SAZAS-u plačati za
izvajana glasbena dela vsaj 55,31 EUR, če bo šlo za resno glasbo in 110,62 EUR v primeru
zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske glasbe. ZAMP pa nam bo minimalno
zaračunal provizijo v višini 4 EUR (plus 22% DDV).
Nadomestilo se ne obračuna, če ne gre za avtorsko zaščitena dela, kamor spadajo
izključno ljudska umetniška dela neznanega avtorja (npr. stare slovenske ljudske pesmi) ali
pa če gre za avtorska dela, katerih avtor je preminil pred več kot 70 leti (59. člen ZASP). V
teh primerih se nadomestilo ne plača, še vedno pa moramo o prireditvi poročati, da so se
predvajala le ta dela in seveda navesti katera.

Če bomo pravočasno sporočili vse podatke bomo dobili »popust« (npr. pri
SAZAS-u 20%), če pa bomo zamudili ali pozabili sporočiti, bomo morali plačati
»kazen« v obliki višjega nadomestila (npr. pri SAZAS-u 15%). V primeru
namernega kršenja avtorski pravic pa bomo morali plačati najvišjo kazen (npr.
pri SAZAS-u poleg dolgovanega nadomestila še 200% pribitek).

V primeru individualnega urejanja avtorske pravice, torej ko bodo vsa dela izvajana s
strani njihovih avtorjev, nam prav tako ni potrebno plačati nadomestila. Še vedno pa moramo
8 dni pred dogodkom tega prijaviti pristojni organizaciji, pri čemer moramo prijavi priložiti
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poseben obrazec za individualno upravljanje glavne avtorske pravice avtorja/izvajalca in nato
v 15 dneh po dogodku poslati še seznam izvajanih del. Ker smo se glede morebitnega
plačila dogovorili že z izvajalci (avtorji) nam ni potrebno pošiljati nobenih finančnih podatkov.

Povzetek postopka pri združenju SAZAS:
1) Najmanj 8 dni pred koncertom ali prireditvijo izpolnite obrazec Prijava
koncertov in prireditev in ga pošljite na naslov Združenje SAZAS, Špruha 19,
1236 Trzin;
2) Na podlagi prijave prireditve vam bo Združenje SAZAS poslalo pogodbo v 2
izvodih ter obrazca SAZAS-1 (Spored izvedenih del) in SAZAS-3 (Osnove za
obračun avtorskega honorarja). Pogoj za pridobitev pogodbe so poravnane
obveznosti do Združenja SAZAS;
3) Oba podpisana izvoda pogodbe vrnete Združenju SAZAS še pred
prireditvijo (en izvod vam vrnemo);
4) Izpolnjena obrazca SAZAS-1 in SAZAS-3 ste dolžni vrniti Združenju SAZAS
najkasneje 15 dni po prireditvi.
VIR: http://www.sazas.org/
*(postopek pri ZAMP-u glede uporabe avtorsko zaščitenih pisnih del je primerno podoben)

Na internetni strani SAZAS-a lahko najdemo tudi seznam del, ki so avtorsko zaščitena2.
Pred izvedbo javnega shoda je tako priporočeno preveriti, ali so morda glasbena dela, ki jih
nameravamo javno izvajati, na tem seznamu, saj se na ta način izognemo morebitnim
kršitvam, prav tako pa lahko izberemo le tista dela, na podlagi katerih nam ne bo potrebo
plačati nadomestila.

2

http://www.sazas.org/baza-avtorjev-in-del.aspx;
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PROTESTI IN TVEGANJA NA PODROČJU
KAZENSKEGA PRAVA

V tem poglavju je predstavljeno, kako protestirati, da ne bi ravnanje protestnikov pomenilo
storitve katerega od kaznivih dejanj, kot jih določa Kazenski zakonik (v nadaljevanju: KZ-1).
V nadaljevanju so tako predstavljena tista kazniva dejanja, ki predstavljajo največje tveganje
za posameznega udeleženca protesta. Poznavanje tega področja je pomembno predvsem
zaradi sankcij, ki sta predpisani za kazniva dejanja, to sta namreč denarna kazen in kazen
zapora.

OSNOVNI POJMI
Kdaj je podana kazenska odgovornost za kaznivo dejanje? Pri nas poznamo t.i. objektivnosubjektivno koncepcijo kaznivega dejanja.
Po objektivni plati mora biti samo dejanje:
-

zaznavno v zunanjem svetu,

-

protipravno,

-

nevarno in

-

določeno v zakonu.

Subjektivna plat pa se nanaša na vprašanje krivde, ki jo sestavljajo:

-

prištevnost,
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-

naklep ali malomarnost in

-

zavest o protipravnosti.

Kaznivo dejanje je lahko storjeno z dvema oblikama krivde. Naklep je redna in hujša oblika
krivde. Za naklepno kaznivo dejanje storilec vedno kazensko odgovarja. Malomarnost je
milejša oblika krivde. Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je storilec kazensko
odgovoren le, če KZ-1 tako določa pri posameznem kaznivem dejanju.
Naklep (25. člen KZ-1)
Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, če se je storilec zavedal svojega dejanja in ga je
hotel storiti (direktni naklep), ali če se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je v to privolil
(eventualni naklep).
Malomarnost (26. člen KZ-1)
Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če storilec ni ravnal s potrebno pazljivostjo,
čeprav se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahkomiselno mislil, da se to ne bo zgodilo
ali da bo to lahko preprečil (zavestna malomarnost), ali če se ni zavedal, da lahko stori
dejanje, pa bi se bil po okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel
zavedati (nezavestna malomarnost).

V določenih primerih je zakonodajalec
izključil protipravnost ravnanja, ki bi brez
teh posebnih okoliščin samo po sebi
predstavljalo

KD.

Zakon

izključuje

protipravnost, kar pomeni da ne gre za
kaznivo dejanje, v primeru:



silobrana in



upravičljive skrajne sile.

Silobran (22. člen KZ-1) predstavlja
tisto

obrambo,

ki

je

neizogibno

potrebna, da storilec odvrne od sebe ali
od koga drugega istočasen protipraven

Ni nam potrebno bežati!, toda moramo
paziti, da ne prekoračimo dovoljene mere
(sorazmernosti), saj gre v tem primeru za
prekoračeni silobran, kar pomeni, da je
podano kaznivo dejanje. V tem primeru je
sicer možno kazen omiliti, če je
prekoračitev v dopustnih mejah.

Pri skrajni sili je pogoj glede odvračanja
nevarnosti strožji, saj je potrebno nevarnost
odvrniti, če je možno, ne da bi bilo pri tem
storjeno kaznivo dejanje. Torej, če bi beg
pomenil odvrnitev nevarnosti, moramo bežati!

napad. Gre za to, da ima naše dejanje
storjeno v obrambi vse zakonske znake kaznivega dejanja, ampak njegova protipravnost je
izključena, če so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.
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Protipravnost je prav tako izključena v primeru t.i. upravičljive skrajne sile (1. odstavek 32.
člena KZ-1), pri kateri gre za dejanje, ki je storjeno, da bi storilec od sebe ali koga drugega
odvrnil istočasno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, če je povzročeno zlo
manjše od zla, ki je grozilo. Ta nevarnost je lahko povzročena s strani človeka (ne v smislu
protipravnega napada), živali ali naravne sile (požar, poplava).

Poznamo pa še t.i. opravičeno skrajno silo (2. odstavek 32. člena KZ-1), pri kateri je
izključena le kaznivost storilca, ki stori protipravno dejanje, da bi od sebe ali koga drugega
odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost za življenje, telesno celovitost ali osebno svobodo,
ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, če povzročeno zlo ni bilo nesorazmerno večje od zla, ki
je grozilo, in če se storilec ni bil dolžan izpostaviti nevarnosti. V tem primeru je protipravnost
podana – lahko se branimo zoper takšna dejanja (silobran je dovoljen), toda še vedno ne
bomo kazensko odgovarjali, kajti sodišče bo izreklo oprostilno sodbo.

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO
Kazniva dejanja v tem poglavju imajo za objekt kazenskopravnega varstva človekovo
življenje in njegovo telesno integriteto. Ločimo jih glede na to ali povzročijo poškodbo
zavarovane dobrine ali pa jo samo ogrožajo. Ker gre za najpomembnejši pravno zavarovani
dobrini, so v tej posledici to tudi najhujša kazniva dejanja zoper posameznika, kar se tudi
odraža v višini predpisanih kaznih.

Kazniva dejanje zoper življenje
Povzročitev smrti iz malomarnosti (118. člen KZ-1)
Povzročimo smrt drugega iz malomarnosti.
Kazen: zaporna od šestih mesecev do petih let.

Kot že samo poimenovanje pove, lahko to kaznivo dejanje storimo le iz malomarnosti, torej,
ko ne ravnamo s potrebno skrbnostjo, s katero po okoliščinah in osebnih lastnostih moramo
in smo zmožni kaj storiti ali opustiti, da do prepovedane posledice ne bi prišlo.
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Kazniva dejanja zoper telesno integriteto in zdravje ljudi
Razlikovanje med vrstami poškodb temelji na več kriterijih, in sicer je odvisno od tega v
kolikšni meri je:


okvarjeno zdravje;



pomemben organ ali del telesa poškodovan;



poškodovančeva zmožnost za delo zmanjšana;



prisotna skaženost;



podana nevarnost za življenje poškodovanca.
Lahka telesna poškodba (122. člen KZ-1)

Koga tako telesno poškodujemo, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen
del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno
zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje.
Kazen: denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta.

Ni vsaka telesna poškodba že lahka – neznatne poškodbe, kot npr. odrgnine, opraskanine in
podobne lažje telesne poškodbe ne pomenijo že lahke telesne poškodbe. Pretres možganov
po drugi strani lahko predstavlja tako lahko kot že hudo telesno poškodbo.3 Lahko jo storimo
le naklepno.
Huda telesna poškodba (123. člen KZ-1)

Koga tako telesno poškodujemo ali mu prizadenemo tako škodo na zdravju, da bi bilo lahko
zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno oslabljen
kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali je začasno in znatno oslabljen pomemben del
telesa ali pomemben organ ali je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno
delo ali je njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana ali je bila začasno precej
zmanjšana ali je bil začasno skažen ali mu je začasno hudo ali za vselej v manjši meri
okvarjeno zdravje.
Kazen: zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.
Posebno huda telesna poškodba (124. člen KZ-1)

3

Deisinger (2002) Kazenski zakonik s komentarjem: Posebni del. str. 57;
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Koga tako hudo telesno poškodujemo ali mu prizadenemo tako hudo škodo na zdravju, da je
bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in zelo
oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ ali je postal poškodovani
zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej
hudo okvarjeno zdravje.
Kazen: zaporna kazen od enega do desetih let.

Pri hudi in posebno hudi telesni poškodbi se lahko zgodi, da poškodovani zaradi
poškodb kasneje tudi umre. V tem primeru storilec kaznivega dejanja odgovarja
tudi za smrt (hujšo posledico), če mu je mogoče očitati malomarnost do nastanka
te posledice (smrti). Za smrt smo odgovorni tudi tedaj, če samo povzročimo
pospešitev umiranja na smrt bolnega, torej ko se je zaradi našega ravnanja le
poslabšalo oškodovančevo stanje, ki bi sicer samo po sebi povzročilo smrt.

Kazniva dejanja, s katerimi se ogroža življenje ali telo
Sodelovanje pri pretepu (126. Člen KZ-1)
Sodelujemo v pretepu v katerem je bil kdo ubit ali hudo telesno poškodovan.
Kazen: zaporna kazen do enega leta.

Pretep je fizični spopad najmanj treh oseb.
Konstruktivno sodelovanje:
 fizično sodelovanje,


bodrenje ali



podpihovanje pretepa.

Ni nujno, da je ubit ali poškodovan
udeleženec pretepa, lahko je tudi
naključni mimoidoči!

Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru (127. člen KZ-1)
Pri prepiru ali pretepu ogrozimo življenje ali telesno integriteto nekoga.
Kazen: denarna kazen ali zaporna kazen do šestih mesecev.

Prepir je medsebojno prerekanje najmanj dveh oseb z besedami ali kretnjami, vendar brez
fizičnega spopada. Ni dovolj goli besedni prepir, ampak mora biti takšne intenzitete, da
objektivno obstaja možnost, da bo prešel v fizični obračun. Če preide v fizični obračun, gre za
pretep.
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Ogrozitev pomeni objektivno možnost in tudi verjetnost, da bo
prišlo do poškodbe zavarovane dobrine in je storjena s tem, da
posežemo po nevarnem orodju, orožju ali drugem sredstvu, s
katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari.

Ni potrebno, da bi
prišlo do same
poškodbe
zavarovane dobrine,
dovolj je že ogrozitev!

Povzročitev nevarnosti (128. člen KZ-1)
Nekoga pustimo brez pomoči v smrtni nevarnosti, ki smo jo sami povzročili.
Kazen: kazen zapora do dveh let.

Zavedati se moramo, da je drugi v nevarnosti in da bi mu lahko pomagali iz nevarnosti, ki
smo jo sami povzročili. Sama nevarnost mora biti konkretna, kar pomeni, da lahko vsak
trenutek pride do poškodbe zavarovane dobrine. Povzročena pa je lahko tudi brez krivde
storilca! Torej je lahko tudi posledica naključja, ki se je zgodilo storilcu.
Opustitev pomoči (130. člen KZ-1)
Ne pomagamo osebi, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storili brez
nevarnosti zase ali za koga drugega.
Kazen: zapor do enega leta.

Prav tako lahko tudi odškodninsko
odgovarjamo, če brez nevarnosti zase
ne pomagamo nekomu, čigar življenje ali
zdravje je očitno ogroženo, in sicer za
škodo, ki iz tega nastane, če bi jo glede
na okoliščine primera morali predvideti
(161. člen Obligacijski zakonik).

To kaznivo dejanje izhaja iz dolžnosti
vsakogar, da priskoči na pomoč tistemu, ki
je v nevarnosti. Ne gre samo za dajanje
zdravstvene

pomoči,

temveč

gre

za

kakršnokoli ravnanje, ki pomeni odstranitev
nevarnosti (pokličemo reševalce, ki nato
pomagajo).

Ne gre za kaznivo dejanje: če bi z ravnanjem spravili sebe ali koga drugega v nevarnost, pri
čemer je dovolj že nevarnost za zdravja.4

4

Prav tam, str. 96;
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN
SVOBOŠČINE
S tem poglavjem je zakonodajalec želel zaščititi še druge temeljne človekove pravice in
svoboščine, ki jih ima posameznik poleg pravice do nedotakljivosti življenja in telesne
integritete.

Kazniva dejanja, s katerimi se ogroža pravica do osebnega dostojanstva in
varnosti
Prisiljenje (132. člen KZ-1)
S silo ali z resno grožnjo nekoga prisilimo, da kaj stori, opusti ali trpi proti svoji volji.
Kazen: kazen zapora do enega leta.

Grožnja mora biti resna in objektivno zmožna, da doseže ogroženost drugega. Tudi če
sredstvo, s katerim grozi, ni sposobno, da bi lahko z njim drugemu dejansko ogrozil življenje
ali telo, bo podano to kaznivo dejanje, če je storilec glede na videz tega sredstva ali
okoliščine objektivno lahko zbudil pri oškodovancu občutek osebne ogroženosti (npr. če
grozimo z plastično pištolo, ki zgleda kot prava in se oškodovanec počuti ogroženega, ker
misli, da je prava). Tudi ni pomembno, ali je storilec nameraval grožnjo izpolniti. Lahko jo
izrazi neposredno s kretnjami ali z besedami, lahko pa tudi drugače npr. s pismom,
izobešenim besedilom ipd. Lahko je usmerjena zoper oškodovanca ali zoper njemu bližnjo
osebo.
Grožnja (135. člen KZ-1)

Z namenom ustrahovanja ali vznemirjenja nekomu resno zagrozimo, da bomo napadli
njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničili njegovega premoženja velike vrednosti, ali da
bomo ta dejanja storili zoper njegovo bližnjo osebo.
Kazen: denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev.
Pregon se začne na zasebno tožbo5.

5

O zasebni tožbi več spodaj na strani 28 pri kaznivem dejanju zoper čast in dobro ime.
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Kazniva dejanja, s katerimi se ogroža pravica do zasebnosti
Neupravičeno slikovno snemanje (138. člen KZ-1)
Neupravičeno slikovno snemamo ali naredimo slikovni posnetek drugega ali njegovih
prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno posežemo v njegovo zasebnost ali
kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako
drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani.
Kazen: denarna kazen ali zapor do enega leta.

Za neupravičeno snemanje gre, ko nimamo zanj privoljenja te osebe in ne obstaja pravna
podlaga za tak poseg. Slikovno snemanje obsega fotografiranje, filmanje, snemanje na
video trak.6
Občutni poseg v zasebnost pomeni takšne posnetke, ki so žaljivi, smešni, izdajajo karkoli
iz osebnega življenja in podobno.7 Ni nujno, da gre za poseg v čast in dobro ime.
Kršitev nedotakljivosti stanovanja (141. člen KZ-1)
Neupravičeno vstopimo v tuje stanovanje ali zaprte prostore ali se na zahtevo upravičenca
od tam ne odstranimo ali mu na drug način onemogočimo njihovo uporabo.
Kazen: denarna kazen ali zapor do enega leta.

Kazenskopravno varstvo uživajo le tisti prostori, ki jih je mogoče šteti za bivanjsko okolje
določene osebe ter v katerih ta oseba upravičeno pričakuje, da se jo pusti pri miru, saj je tam
doma. Kot stanovanje v skladu s tem pojmovanjem sodna praksa razume tudi prostore,
namenjene za počitek ali oddih, prostore za začasno prebivanje, hotelske sobe, prostore v
samskih domovih itd. Kot zaprt prostor pa je mogoče šteti prostore, ki sicer ne sodijo pod
pojem stanovanja, vendar pa pripadajo stanovanju (garaže, veže, balkoni, drvarnice,
ograjena dvorišča, avtodomi, šotori ipd.).8

6

Prav tam, str. 127;
Prav tam, str. 128;
8
Prav tam, str. 139;
7
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME
Kazniva dejanja, ki napadajo čast in dobro ime posameznika
Posebnost teh kaznivo dejanje je, da se preganjajo na zasebno tožbo, kar pomeni, da je
upravičeni tožilec oškodovanec, ki vlaga tožbo v lastnem interesu in ne državni tožilec, kot v
primeru uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Postopek je tako bolj podoben pravdnemu,
razlika je v kazni, ki lahko doleti obdolženega. Poznavanje tega poglavja je še posebej
pomembno zaradi dejstva, ker gre za hujšo obliko vseh naštetih k.d., če je dejanje storjeno
na javnem shodu, za kar so posledično predpisane kazni strožje! Po drugi strani pa je
potrebno dodati, da smo lahko v naši kritiki do politikov in drugih javnih osebnosti tudi bolj
ostri. V skladu s sodno prakso morajo ti zaradi svoje funkcije trpeti večje posege v
zasebnost, kot navadni državljani, toda kritika se mora nanašati na njihovo delo in ne osebo.
Razžalitev (158. člen KZ-1)
Koga (namenoma) razžalimo.
Kazen: denarna kazen ali zapor do treh mesecev.

Razžalitev pomeni vsak napad zoper čast in dobro ime
drugega v obliki žaljive vrednostne ocene iz katere je
razvidno:



podcenjevanje drugega,



zaničevanje,



preziranje,



posmehovanje in



druge oblike negativne sodbe o drugem.9

Razžalitev mora biti
objektivno podana, ni pa
treba, da se oškodovanec
subjektivno počuti
razžaljenega! Kar pomeni
da je potrebno ugotoviti,
kaj v konkretnem primeru
pomeni razžalitev.

S častjo je mišljen človekov občutek o lastni vrednosti, z ugledom pa ugled, ki ga človek
uživa v okolju.
Ni kaznivo: če se nekdo o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem
delu, v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali
druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz
načina izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.
9

Prav tam, str. 180;
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Obrekovanje (159. člen KZ-1)
O kom trdimo ali raznašamo kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu
imenu, čeprav vemo, da je to, kar trdimo ali raznašamo neresnično.
Kazen: denarna kazen ali zapor do šestih mesecev.

Trditi pomeni izražati lastno zaznana dejstva, raznašati pa sporočati dejstva, ki jih je zaznal
nekdo drug.10
Neresničnost dejstev mora biti objektivno podana in se je mora storilec zavedati. Torej
zavedamo se, da širimo neresnice. Resnična žaljiva dejstva pa pomenijo razžalitev. K.d.
obrekovanja je podano le, če za storilčeve trditve izve še kdo tretji. Oškodovanec mora biti v
obrekljivi izjavi razpoznan, ni pa potrebno, da bi bil izrecno imenovan (npr. samo
namigovanje lahko zadostuje).
Resnost izjave mora biti podana. Če je očitno, da gre
za šalo, potem ne gre za kaznivo dejanje, razen če je
šala tako groba, da bi lahko pomenila napad na čast in

Lahko je naperjeno tako
zoper fizično kot pravno
osebo in tudi zoper umrle!

dobro ime drugega.
Žaljiva obdolžitev (160. člen KZ-1)
O kom trdimo ali raznašamo kaj (resničnega ali neresničnega), kar lahko škoduje njegovi
časti ali dobremu imenu.
Kazen: denarna kazen ali zapor do treh mesecev.

Ne zavedamo se morebitne neresničnosti oz. se zgolj zavedamo
možnosti, da je neresnično to, kar trdimo. Če bi vedoma raznašali

Lahko storimo tudi
proti pravni osebi!

neresnična žaljiva dejstva bi šlo za obrekovanje (159. člen KZ-1).
Ne gre za kaznivo dejanje: če dokažemo, da gre za resnična dejstva ali da smo imeli
utemeljen razlog za prepričanje v resničnost, kljub temu pa lahko še vedno odgovarjamo za
razžalitev (158. člen KZ-1) ali očitanje kaznivo dejanje z namenom zaničevanja (162. člen
KZ-1).

10

Prav tam, str. 193;
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Prav tako ne gre za žaljivo obdolžitev, če podamo kazensko ovadbo zoper nekoga, za
katerega menimo, da je storil uradno pregonljivo kaznivo dejanje, tudi če se kasneje izkaže,
da ni storilec. V primeru, če vemo, da ni storil kaznivo dejanje, odgovarjamo za krivo ovadbo
(283. člen KZ-1).
Opravljanje (161. člen KZ-1)

O kom raznašamo ali trdimo kaj (resničnega ali neresničnega) iz osebnega ali družinskega
življenja te osebe, kar lahko škoduje njenemu dobremu imenu.
Kazen: denarna kazen ali zapor do treh mesecev.

Dejstva morajo biti zatrjevana ali raznašana v taki obliki, da objektivno lahko pomenijo
oškodovanje dobrega imena, torej ni nujno, da bi do oškodovanja prišlo (npr. trditve o
alkoholizmu, prešuštvu, spolnih razvadah, pohlepnosti).11
Osebno življenje je tisto, kar opredeljuje način življenja, navade, odnose do drugih itd.
Družinsko

življenje

pa

so

odnosi

posameznika

do

zakonca,

otroka,

staršev,

zunajzakonskega partnerja itd.
Ne gre za kaznivo dejanje: če je resnično kar trdimo oz. raznašamo in to storimo pri
obrambi kakšne pravice ali upravičene koristi. Torej, če to storimo na zakonitem protestu, s
katerim se borimo za dovoljene cilje, nam ne morejo očitati tega kaznivega dejanja.
Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja (162. člen KZ-1)

Z namenom zaničevanja nekomu očitamo, da je storil kaznivo dejanje ali da je bil obsojen
zaradi kaznivega dejanja ali to z istim namenom komu povemo.
Kazen: denarna kazen ali zapor do treh mesecev.

Iti mora za resnično storitev kaznivo dejanje ali za resnično obsodbo za
kaznivo dejanje, sicer je podano kako drugo k.d. zoper čast in dobro ime.

11

Prav tam, str. 209;
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Kazniva dejanja, ki pomenijo napad na čast in dobro ime domače države, tujih
držav in mednarodnih organizacij ter njihovih predstavnikov in simbolov
Skupno tem kaznivim dejanjem je sramotitev (določenega varstvenega objekta), ki obsega
razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve, opravljanja ali očitanja kaznivega dejanja z
namenom zaničevanja, ki so sposobne, da zmanjšajo ugled napadenega subjekta.[str. 214].
Istočasno pa mora biti ta sramotitev javna, kar pomeni, da je storjena s tiskom, po radiu,
televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja in na javnem shodu! Javna sramotitev
pomeni tudi, če je storjena na ulici, v avtobusu ali vlaku, posredovana na spletnih straneh
itd.12
Sramotitev Republike Slovenije (163. člen KZ-1)
Javno storimo dejanje iz 158. do 162. člena tega zakonika proti Republiki Sloveniji ali
predsedniku republike v zvezi z opravljanjem njegovih nalog.
Kazen: denarna kazen ali zapor do enega leta.

To kaznivo dejanje lahko storimo tudi proti zastavi, grbu ali himni Republike
Slovenije (simboli republike Slovenije).
Sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije (164. člen KZ-1)
Javno storimo dejanje iz 158. do 162. člena tega zakonika proti tuji državi, voditelju tuje
države ali diplomatskemu predstavniku tuje države v Republiki Sloveniji ali javno sramotimo
zastavo, grb ali himno tuje države.
Kazen: denarna kazen ali zapor do enega leta.
Sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti (165. člen KZ-1)
Javno storimo dejanje iz 158. do 160. člena tega zakonika proti slovenskemu narodu ali proti
italijanski ali madžarski narodni skupnosti ali proti romski skupnosti, ki živijo v Republiki
Sloveniji.
Kazen: denarna kazen ali zapor do enega leta.

12

Prav tam, str. 214;
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KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE
Kazensko pravno varuje tudi premoženje posameznika in posledično kaznuje storilce teh
kaznivih dejanj. Poleg tega pa lahko v kazenskem postopku oškodovanec zahteva tudi
povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi kaznivega dejanja, pod pogojem, če se s tem ne bi
preveč zavlekel ta postopek, v nasprotnem primeru lahko povrnitev škode uveljavlja v
civilnem postopku. Poleg kazni (denarna kazen ali zapor), bo tako storilec moral
oškodovancu poravnati tudi povzročeno škodo.
Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena
ali naravne vrednote (219. člen KZ-1)
Protipravno poškodujemo ali uničimo stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno
vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina.
Kazen: kazen zapora do petih let.

Poškodovanje stvari pomeni povzročitev

Pri tem je pomembno, da se
zavedamo, da gre za stvar, ki ima
takšen poseben pomen, če se
slednjega ne zavedamo, gre za kaznivo
dejanje poškodovanje tuje stvari (220.
člen KZ-1).

škode z delnim uničenjem ali okvaro stvari,
za uničenje stvari pa gre, ko stvar ne
obstoji več ali ko povsem spremeni svoje
lastnosti (npr. poškodovana stvar, ki se ne da
popraviti).13

Poškodovanje tuje stvari (220. člen KZ-1)
Tujo stvar naklepno poškodujemo, uničimo ali napravimo neuporabno.
Kazen: denarna kazen ali zapor do dveh let.
Neuporabnost stvari pomeni, da ne more več služiti svojemu namenu.14 Že rezanje tuje
žive meje pomeni poškodovanje stvari!15

13

Prav tam, str. 443;
Prav tam;
15
Sodba Vrhovnega sodišča RS, Kp 1/94;
14
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Požig (222. člen KZ-1)
Požgemo tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno za prebivanje, gospodarsko poslopje ali
poslovno stavbo, stavbo ali drugo nepremičnino, ki je v javni rabi.
Kazen: zapor od enega do osmih let.

Napad na informacijski sistem (221. člen KZ-1)
Neupravičeno vstopimo ali vdremo v informacijski sistem ali neupravičeno prestrežemo
podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega.
Podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabimo, spremenimo, preslikamo,
prenašamo, uničimo ali v informacijski sistem neupravičeno vnesemo kakšen podatek,
oviramo prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema.
Kazen: kazen zapora do petih let.

Mora iti za neupravičen vstop. Pogoj za to je, da gre za sistem, ki je zaščiten z nekim
geslom in to geslo posedujejo le upravičene osebe. Če ne spadamo v krog teh oseb, ne
glede na to, kako smo prišli do tega gesla (npr. našli nekje zapisanega ob računalniku
uporabnika) in vstopimo v informacijski sistem, gre za neupravičen vstop. Vdor (»hacking«)
pomeni, da nepooblaščena oseba pridobi neavtoriziran dostop do informacijskega sistema
na drugačen način kot z uporabo gesla.

KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR
Javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in
dolžnosti po ustavi in zakonih, kot je to definirano v 2. členu Zakona o varstvu javnega reda
in miru (v nadaljevanju: ZJRM-1). Gre za vrednoto, ki je osnovni predpogoj za sožitje v neki
družbi in njeno normalno delovanje. Za javni red in mir poleg policije16 skrbijo tudi občinski
uradi preko svojih redarskih služb.
Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ-1)

Javno spodbujamo ali razpihujemo sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni,
rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju,
16

Podrobno o policijskih postopkih spodaj v poglavju Policijski postopki povezani s protestiranjem;
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izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni
usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko
ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev.
Javno širimo ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali dajemo kakršnokoli pomoč pri
rasistični dejavnosti ali zanikamo, zmanjšujemo pomen, odobravamo, opravičujemo,
smešimo ali zagovarjamo genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno
hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost.
Kazen: kazen zapora do treh let.

Spodbujanje pomeni povzročitev stanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, razpihovanje pa
povečanje že obstoječega takšnega stanja.
Vrhovno državno tožilstvo je v svojem pravnem stališču Ktr 2/13-6/HJ-TL/vg z dne 27. 2.
2013 glede tega KD sicer dalo prednost svobodi izražanja, toda kljub temu ne smemo
svoje pravice (do svobode izražanja) zlorabiti za namene sovražnega govora. Slednji
namreč le znižuje raven javne razprave in ustvarja omejitve zaupanja in sovražnosti med
posamezniki in skupinami, spodbuja strah, kvari kakovostne odnose med ljudmi, povzroča
njihovo utišanje in ima uničujoče posledice za sobivanje in življenje v neki družbi.

* Vir: Sedlar (2007) Sovražni govor in cenzura v medijih

Sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje (298. člen KZ-1)
Sodelujemo v skupini, ki s skupnim delovanjem stori kakšno nasilje proti ljudem, uniči ali
poškoduje premoženje večje vrednosti ali poskusi storiti tako kaznivo dejanje.
Kazen: zapor do petih let.

Skupina je neorganizirana množica najmanj petih
ljudi,

prostorsko

povezanih

v

času

storitve

kaznivega dejanja. Bistvo skupine je združitveni
namen za nasilniško delovanje.17

Ni pomemben prispevek
posameznika, kaznivo je že
samo (zavestno) sodelovanje v
takšni skupini, ki se vede nasilno!

Ne gre za kaznivo dejanje: če se po naključju znajdemo v takšni skupini, ali če skušamo
preprečiti namen skupine.

17

Deisinger (2002), str. 736
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Kaznivo dejanje zoper uradne osebe
Na samih shodih bodo praviloma prisotne tudi uradne osebe (policisti in redarji), ki po
službeni dolžnosti varujejo javni red in mir. Glede na to, da te osebe le opravljajo svoje delo,
ni razloga, da bi se do njih ne vedli nasilno. Moramo se zavedati, da niso naši sovražniki in
da praviloma le delujejo v okviru svojih pooblastil. V kolikor pa bi uradna oseba prestopila
svoja pooblastila, bi bilo takšno ravnanje protipravno (kaznivo dejanje zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1) in bi posledično tudi sama ustrezno
odgovarjala (kazensko, odškodninsko in delovnopravno).
Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi (299. člen KZ-1)
S silo ali grožnjo, da bomo neposredno uporabili silo, preprečimo ali poskusimo preprečiti
uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak
način prisilimo, da opravi uradno dejanje.
Pri tem huje razžalimo uradno osebo, grdo ravnamo z njo ali ji prizadenemo lahko telesno
poškodbo ali pa ji grozimo z uporabo orožja ali nevarnega predmeta ali sredstva (kvalificirana
oblika).
Kazen: kazen zapora od treh mesecev do petih let.

Potrebno je paziti, tudi če smo bili izzvani z nezakonitim ravnanjem uradne
osebe, bomo storili kaznivo dejanje! Kaznovani bomo sicer mileje, toda še vedno
nam grozi denarna kazen ali zapor do šestih mesecev, sme pa se nam kazen tudi
odpustiti, če so podane takšne olajševalne okoliščine, da je bilo samo dejanje
nenevarno ali pa je bilo storjeno z milejšo obliko krivde.

Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti (300. člen KZ-1)
Napademo ali resno zagrozimo, da bomo napadli uradno osebo ali drugo osebo, za katero
vemo, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje
javni red, ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij.
Ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka uradni osebi ali drugi osebi, za katero vemo, da ji
pomaga, grozimo z orožjem ali nevarnim predmetom ali sredstvom ali z njo grdo ravnamo ali
jo lahko telesno poškodujemo.
Kazen: kazen zapora od šestih mesecev do petih let.
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Sodelovanje v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje (301. člen KZ-1)
Sodelujemo v skupini, ki s skupnim delovanjem prepreči ali poskusi preprečiti uradni osebi
uradno dejanje ali jo na enak način prisilimo, da opravi uradno dejanje.
Kazen: zapor od treh mesecev do treh let.

Za kazensko odgovornost zadostuje že sodelovanje pri takšni skupini (najmanj petih ljudi), ki
jo združuje namen preprečiti uradni osebi uradno dejanje. Samo sodelovanje pomeni, da se
tudi sami obnašamo nasilno (uporaba sile ali grožnje uporabljena sila).
Ne gre za kaznivo dejanje: v skupini se znajdemo po naključju (nimamo namena
preprečitve uradnega dejanja) ali se skupini priključimo šele po dokončanem delovanju.18
Hujskanje k upiranju (302. člen KZ-1)
Druge hujskamo k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov ali
proti uradni osebi, ki opravlja uradno dejanje.
Kazen: zapor do treh let.

Hujskanje pomeni, da druge napeljujemo k storitvi kaznivega dejanja, pri čemer ni
pomembno ali je naše napeljevanje obrodilo rezultate. V kolikor pa zaradi hujskanja odločba
ali ukrep državnega organa ni bil izveden ali je bila izvedba zelo otežena, je podana hujša
oblika kaznivega dejanja, za kar je zagrožena tudi hujša kazen.

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOŠNO VARNOST
Zakonodajalec je s kaznivim dejanjem iz tega poglavja želel zagotoviti splošno varnost ljudi
in njihovega premoženja. Vsakemu posamezniku je tako naložena dolžnost, da s svojim
ravnanjem (storitvijo ali opustitvijo) ne spravlja drugih oz. njihovega premoženja v nevarnost,
na podlagi katere bi lahko prišlo tudi do poškodovanja zaščitene dobrine.
Povzročitev splošne nevarnosti (314. člen KZ-1)
Povzročimo nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, in sicer s požarom,
povodnijo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo,
18

Prav tam, str. 751;
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električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali
sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga morali storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in
premoženja.
Kazen: zapor do petnajst let.

Gre za to, da več ne obvladujemo neke sile, ki smo jo sprostili (npr. ognja, ki se razvije v
požar) in ta sedaj predstavlja nevarnost za življenje ljudi in njihovo premoženje. Dovolj je že
povzročitev konkretne nevarnosti, kar pomeni, da lahko vsak čas pride do uresničenja te
nevarnosti! [str. 796] Potrebno pa je opozoriti, da kaj hitro lahko pride do poškodovanja
premoženja večje vrednosti in seveda tudi do smrti nekoga, za kar pa so predpisane visoke
kazni.
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PROTESTI IN Z NJIMI POVEZANI POLICIJSKI
POSTOPKI
SPLOŠNO O POLICIJSKEM POSTOPKU IN POLICISTIH
Policijski postopek je vsako dejanje policistov, ki ga ti izvajajo z namenom opravljanja
policijskih nalog. Ker gre pri aktivističnih akcijah za ravnanja v okviru katerih se fizične osebe
tj. posamezniki, večkrat znajdejo tudi v policijskem postopku, naj na tej točki najprej
razložimo osnovne pojme povezane s samim izvajanjem policijskih nalog.
Ko govorimo o policijskih nalogah, mislimo na naloge, ki jih policisti opravljajo na podlagi
zakona, z namenom izvajanja policijskih pooblastil. Policijska pooblastila predstavljajo v
zakonu določena dejanja, ki praviloma pomenijo poseg v človekove pravice in svoboščine ter
tudi druge pravice. Zaradi občutljive narave teh dejanj morajo biti meje slednjih dobro
začrtane, da policisti s svojim ravnanjem ne presežejo meje dopustnega. Ravno iz tega
razloga lahko le zakon določa policijska pooblastila. Temeljni zakon v katerem so pooblastila
določena je Zakon o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju: ZNPPol), jih pa urejajo
tudi drugi zakoni19. Za posameznika, ki pride v stik s policistom je dobro, da pozna svoje
pravice in da hkrati ne pozabi tudi na določene obveznosti, ki jih ima v razmerju do policistov.
Poznavanje pravic posamezniku omogoča, da v primeru, ko policisti svojih nalog ne izvajajo
skladno s pravnimi akti, svojo pravico uveljavljajo v okviru predpisanih postopkov (pritožba) in
hkrati posameznikom zoper katere se policijski postopki izvajajo skladno s pravnimi akti
19

Ki jih najdete na naslovu: http://www.policija.si/index.php/zakonodaja-in-dokumenti (dostop na stran 20. 1.
2015);
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omogoči, da se ne bi upirali ali kakorkoli drugače spodbujali ostrejšega policijskega
ukrepanja.
Policisti svoje naloge izvajajo v uniformi ali v civilni obleki. V kolikor jih izvajajo v civilni
obleki, so se pred začetkom policijskega postopka dolžni izkazati s službeno izkaznico
oz. če okoliščine tega na dopuščajo ustno, a se morajo nato takoj, ko je to mogoče,
predstaviti s službeno izkaznico 20 . Le takšna predhodna predstavitev daje policistu
pravico, da začne izvajati policijska pooblastila in hkrati osebo, ki se v postopku znajde,
seznani z dejstvom, da je v policijskem postopku, ki ga izvaja upravičena oseba. Ko pa
policist svoja pooblastila izvaja v uniformi, predstavitev ni potreba, saj že sama uniforma
dokazuje, da gre za uradno osebo21.
Oseba, zoper katero se izvajajo policijska pooblastila ima pravico, da od policista
zahteva, da se predstavi ter ji pove: ime, priimek ter policijsko enoto. Le izjemoma se
policist lahko predstavi le z identifikacijsko številko (če oceni, da bi bil ogrožen v kolikor bi se
predstavil z imenom in priimkom). Ob predstavitvi policist osebi v postopku pojasni
policijsko pooblastilo oz. nalogo, ki jo opravlja (razne, če bi to otežilo ali ogrozilo
izvedbo).
Posameznik, ki se znajde v policijskem postopku ali je navzoč na kraju policijskega
postopka, mora ravnati po odredbah, ukazih, navodilih ali zahtevah policistov, ki so potrebne
za zagotovitev varnosti in nemoteno izvedbo policijskega postopka.

POLICIJSKA POOBLASTILA
Splošna policijska pooblastila so npr.: zbiranje obvestil, vabljenje, opozarjanje, ukazovanje,
ugotavljanje identitete oseb, iskanje oseb, izvajanje prikritega evidentiranja in namenske
kontrole, pridržanje oseb, varnostno preverjanje oseb, uporaba prisilnih sredstev, opravljanje
varnostnih pregledov, zaseg predmetov, ipd.22.
Nekatera od pomembnejših pooblastil so:

20

Službena izkaznica je veljavna, v kolikor je sestavljena iz: usnjenega ovitka, identifikacijske kartice, značke z
znakom policija ali kriminalistična policija, več o izkaznice, vključno z grafičnim prikazom najdete v Pravilniku
o službeni izkaznici policistov;
21
Več o policijski uniformi, najdete v Uredbi o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije;
22
Vsa pooblastila najdete navedena v ZNPPol, člen 33;
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Ukaz: z ukazom smejo policisti fizičnim osebam dati navodila in zahtevati od njih
ravnanje ali opustitev ravnanj, da bi opravili policijske naloge; ukažejo lahko neposredno
ustno, z uporabo tehničnih sredstev ali na drug primeren način.



Ugotavljanje identitete: policisti lahko to pooblastilo izvajajo, ko:
- je osebo treba privesti ali pridržati;
- oseba vstopa v območje, kraj, prostor, objekt ali okoliš, na katerem je prepovedano ali
omejeno gibanje, ali se tam nahaja;
- je oseba na območju, v kraju ali objektu, v katerem se izvajajo ukrepi za iskanje ali
izsleditev storilca kaznivega dejanja ali prekrška ali predmetov in sledi, ki so
pomembni za kazenski postopek ali postopek o prekršku;
- oseba z obnašanjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob
določenem času vzbuja sum, da bo storila, izvršuje ali je storila kaznivo dejanje ali
prekršek;
- je oseba po opisu podobna iskani osebi;
- oseba z obnašanjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali v
določenem času vzbuja sum, da je otrok ali mladoletnik na begu od doma ali iz
vzgojno-varstvene ustanove ali se je izgubil;
- je oseba očitno nebogljena in je ugotavljanje identitete nujno za zagotovitev pomoči;
- bi oseba lahko dala koristne podatke za opravljanje policijskih nalog.
Ugotavljanje identitete se izvaja tako, da policisti ustavijo osebo, ji pojasnijo razloge
ustavitve ter zahtevajo od nje izročitev javne listine s fotografijo23. Izjemoma naj bi se
istovetnost lahko izkazovala tudi z drugimi listinami, ki so opremljene s fotografijo in jih je
izdal uraden organ, npr.: indeks, službena izkaznica, ipd. Možno je tudi ugotavljanje
identitete s pomočjo drugih oseb, katerih identiteta je znana ali z listinami brez
fotografije. Če policisti identitete osebe ne morejo ugotoviti, jo lahko privedejo v policijske
prostore, kjer izvedejo identifikacijski postopek 24 , pri čemer gre za prijetje in ne
pridržanje, torej policist osebi ni dolžan pojasniti njenih pravic t.i. Miranda pravice
(Miranda rights). Seveda pa je policist legitimirani osebi dolžan na njeno zahtevo,
razložiti razloge za legitimacijo in tudi pokazati svojo službeno izkaznico.

23

2. člen Zakona o osebni izkaznici, ne določa obveznosti nošenja osebne izkaznice, ta se zahteva le, če oseba
nima drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, za identifikacijo se torej lahko uporabi tudi drugi osebni
dokument (javne listine s fotografijo, ki jih je izdal državni organ) in sicer: potna listina, obmejna prepustnica,
vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna; vir:
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/ (dostop na stran 20. 1. 2015);
24
Slednji v skladu z 42. členom ZNPPol zajema preverjanje podatkov v evidencah policije, upravnih organov in
drugih zbirkah podatkov, primerjavo prstnih odtisov in odtisov dlani, fotografije in osebnega opisa osebe, brisa
ustne sluznice ter druga operativna in kriminalističnotehnična opravila;
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Varnostni pregled: policisti ga opravijo, ko je glede na okoliščine mogoče
pričakovati napad ali samopoškodbo. Pregled lahko obsega: pregled osebe, njenih
stvari in prevoznega sredstva. Policisti z rokami pretipajo zgornje plasti oblačil,
pokrivala, lase in obutev ter stvari, ki jih ima oseba pri sebi in bi v njih lahko skrivala
orožje ali druge predmete in nevarne stvari. Varnostni pregled prevoznega sredstva pa
obsega pregled notranjosti, prtljažnika in drugih prostorov za shranjevanje prevoznega
sredstva v neposredni bližini. Prav tako se varnostni pregled osebe izvede pred
namestitvijo osebe v prostore za pridržanje.



Pregled osebe: policisti ga lahko opravijo zaradi namena zasega predmetov, če na
podlagi njihove neposredne zaznave, obstaja velika verjetnost25, da ima oseba pri sebi
predmete, ki jih je potrebno v skladu z zakonom zaseči. Pred pregledom morajo osebo
opozoriti naj sama izroči predmete (če to ne ogrozi varnosti ljudi ali premoženja). Pri
pregledu policisti z rokami pretipajo oblačila osebe in pregledajo vsebino stvari, ki jih ima
oseba pri sebi. Pregled mora biti omejen na tiste dele oblačil in stvari, kjer naj bi se na
podlagi neposredne zaznave policista nahajal sporni predmet. Pregled oseb mora
opraviti oseba istega spola, razen če s pregledom ni mogoče odlašati. Ne obsega
telesnega pregleda ali osebne preiskave.



Zaseg

predmetov: policisti smejo zaseči predmete: primerne za napad ali

samopoškodbo; ali tiste s katerimi se lahko huje ogrozi javni red, splošna varnost ljudi
ter premoženja; ali predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so
nastali s prekrškom. Policist mora osebo najprej pozvati, da take predmete izroči
sama, če oseba tega ne stori, ga odvzame policist ali druga strokovno usposobljena
oseba. Za zasežene predmete morajo izdati potrdilo, ki ga podpiše tudi upravičena
oseba. Če oseba potrdila ne podpiše, lahko policist zaseg dokumentira na drug način, iz
katerega mora biti razvidno, da je bil predmet izročen na primernem mestu in da je bila
upravičena oseba navzoča.


Začasna omejitev gibanja: osebi v policijskem postopku je lahko gibanje začasno
omejeno, zaradi izvajanja policijskih pooblastil, a to lahko traja le čas, ki je nujno
potreben za izvedbo policijskega pooblastila ali naloge. Zoper osebo, ki ne spoštuje
začasne omejitve gibanja lahko policisti uporabijo druga pooblastila. Če traja začasna
omejitev gibanja več kot 1 uro, mora policist osebi na njeno zahtevo izdati potrdilo,

25

V skladu z 3. členom ZNPPol, je velika verjetnost podana, ko je pričakovanje, da bo ogrožanje ali škodna
posledica nastala, bistveno večje od pričakovanja, da ne bo nastala;
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kjer je naveden čas začetka in konca začasne omejitve gibanja ter navesti izveden
policijski postopek.


Privedba: s privedbo policisti začasno omejijo osebi gibanje ter jo privedejo v policijske
prostore, uradne prostore drugega organa ali na določen kraj. Načeloma se lahko opravi
le na podlagi naloga, zakon pa določa tudi primere, ko slednji ni potreben26. Privedba
sme trajati le nujno potreben čas. Od njenega začetka do izročitve pristojnemu
organu/osebi, ne sme preteči več kot 6 ur, izjema so le izredni dogodki (npr.:
vremenske razmere, okvare). Pred privedbo se opravi varnostni pregled.



Pridržanje: v skladu z ZNPPol, smejo policisti pridržati osebo, ki:
- moti ali ogroža javni red, če javnega reda ne morejo drugače vzpostaviti ali če
ogrožanja ne morejo drugače odvrniti,
- krši odrejeno prepoved približevanja po tem zakonu,
- krši odrejeno prepoved udeležbe na športnih prireditvah,
- jo je treba izročiti tujim varnostnim organom ali je bila sprejeta od tujih varnostnih
organov in jo je treba izročiti pristojnemu organu.
Pridržanje sme trajati le nujno potreben čas, a ne več kot 12 ur (oz. 48 v primeru, ko
gre za izročitev tujim varnostim organom), pri čemer se čas trajanja policijskega
postopka do odreditve pridržanja, všteva v čas trajanja pridržanja. Pridržani osebi
mora biti izdan in izročen sklep o pridržanju v 6. urah od odreditve pridržanja.
V času trajanja pridržanja se oseba na sklep o pridržanju lahko pritoži. O pritožbi odloči
pristojno okrožno sodišče v 48ih urah. Da je pritožba zoper sklep o pridržanju, takoj
poslana pristojnemu okrožnemu sodišču, mora poskrbeti policist, ki izvaja pridržanje.
Pridržanje se kljub vloženi pritožbi izvaja naprej.
Ob odreditvi pridržanja mora biti oseba obveščena o razlogih pridržanja, prav tako
mora biti poučena, da ni dolžna izjaviti ničesar ter da ima pravico do zagovornika
po lastni izbiri27 in da ima pravico, da se na njeno zahtevo o pridržanju obvesti
njene bližnje. Poleg tega ZNPPol našteva še naslednje pravice pridržanega: policisti
morajo do prihoda zagovornika ( največ 2 uri od trenutka, ko je bila osebi dana možnost,
da obvesti zagovornika), odložiti nadaljnja dejanja s pridržanim, katerih namen je
dokazovanje kršitve, razen če bi to onemogočilo ali otežilo izvajanje policijske naloge;

26

Primeri, ko nalog ni potreben so določeni v 57. členu ZNPPol;
Zagovorniku mora biti omogočen neoviran stik z osebo, prav tako policist pogovora med pridržano osebo in
zagovornikom ne sme poslušati, lahko ju le vizualno nadzira;
27
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na zahtevo pridržane osebe o pridržanju takoj obvestiti delodajalca, pristojen center za
socialno delo, da poskrbi za otroke ali druge osebe in drug pristojen organ ali osebo, da
poskrbi za živali ali premoženje. Morebitna predhodna odpoved omenjenim pravicam
nanje ne vpliva, torej jih oseba kljub odpovedi kasneje lahko uveljavlja.
Osebo se pridrži v policijskih prostorih za pridržanje, izjemoma v posebej prirejenem
prostoru vozila, drugem primernem prostoru ali v zdravstveni ustanovi, a ne dalj časa
kot je nujno potrebno. Če pridržana oseba potrebuje nujno medicinsko pomoč, so ji
policisti le-to dolžni zagotoviti.

UPORABA PRISILNIH SREDSTEV
Pri svojem delu imajo policisti pravico do uporabe prisilnih sredstev: sredstev za vklepanje
(lisice, plastični zateg, vrvice in podobna sredstva), telesne sile, plinskega razpršilca, palice,
službenega psa, konjenice, vodnega curka, z zakonom določenih sredstev za pasivizacijo ter
posebnih motornih vozil. Pri prisilnih sredstvih gre za njihovo neposredno delovanje na
fizično osebo. Ob uporabi se morajo policisti držati načela sorazmernosti kar pomeni, da
morajo izbrati sredstvo, ki je sorazmerno načinu ali moči upiranja28 oz. napada29. Upor je
lahko: pasiven, gre za obliko upora kjer oseba ne uboga ukaza policista ali onemogoča
izvedbo policijske naloge (npr.: se usede, uleže); ali aktiven, kjer gre za upor katerega
namen je preprečiti izvedbo policijskega pooblastila (npr.: upiranje s predmeti, hujskanje k
upiranju, beg). Ker se aktivisti navadno poslužujejo pasivne oblike upora, naj se zavedajo, da
lahko policisti v tem primeru prisilna sredstva uporabijo le, ko izvajanja nalog ni mogoče
doseči drugače, če temu ni tako, so policisti prekršili svoja pooblastila. Policist sme torej
hujše prisilno sredstvo uporabiti takrat, ko je uporaba milejšega neuspešna oz.
neučinkovita 30 . Uporaba prisilnih sredstev mora prenehati takoj, ko prenehajo razlogi za
njegovo uporabo. Pred uporabo prisilnega sredstva morajo policisti (če okoliščine to
dopuščajo) ukazati osebi kaj naj stori oz. opusti ter jo opozoriti, da bo v primeru
nespoštovanja ukaza uporabljeno prisilno sredstvo.

28

V skladu z 2. členom ZNPPol je upor: vsako nezakonito ravnanje, s katerim oseba policistu otežuje ali
onemogoča izvedbo zakonite policijske naloge;
29
V skladu z 2. členom ZNPPol je napad: vsaka nezakonita neposredna aktivnost osebe s telesno silo, z živaljo,
orožjem, orodjem ali drugim predmetom ali snovjo, s katero namerava policista ali drugo osebo poškodovati ali
ji vzeti življenje ali ogroziti varnost objekta, ki ga policist varuje;
30
Na primer sredstva za vezanje ali vklepanje so milejša od uporabe fizične sile;
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NASVETI V PRIMERU SREČANJA S POLICISTI


Ničesar ne uničujemo ter zoper nikogar ne uporabljamo sile - nasilni protesti so sicer
bolj medijsko odmevni in delujejo na prvi pogled bolj učinkovito, toda raziskave
uspešnosti gibanj so pokazale, da so bila v zadnjih sto letih nenasilna gibanja v 50% bolj
uspešna pri izpolnitvi zastavljenih ciljev, medtem ko je bila uspešnost nasilnih nižja od
20%. Pomembno je torej, da se vedemo spoštljivo do ostalih udeležencev protesta,
predvsem do uradnih oseb, ki v končni fazi le opravljajo svoje delo in so tam tudi zato, da
skrbijo za varnost samih protestnikov in lastnine drugih ljudi (npr.: avtomobili, fasade,
izložbe). Če boste v stik s policisti iz takega ali drugačnega razloga le prišli, ne pozabite
ostati mirni. Pazite, da z nenadnimi gibi ne boste izzvali policijske reakcije, tudi oni so le
ljudje in lahko v stresu odreagirajo burno. In morda bo ravno vaš miren pristop povod za
podoben odziv policistov.



Na dogodke pridite z osebnim dokumentom. V primeru morebitne legitimacije
posredujte svoje podatke, kljub temu da se vam morda zdi, da policisti za vašo
legitimacija nimajo zadostne pravne osnove. Po mojem mnenju so namreč zakonske
določbe dovolj široke, da bodo policisti vašo morebitno legitimacijo lahko umestili pod
katerega od zakonsko določenih pogojev. V primeru, da svojih podatkov ne boste
posredovali, vas namreč lahko privedejo na policijsko postajo oz. drug uraden prostor,
kar pomeni da vam bo postopek legitimacije verjetno vzel veliko več časa. Kljub temu ne
pozabite na pravico, da policista prosite, da vam pojasni razloge za izvajanje pooblastila
ter da vam pove svoje ime, priimek ter policijsko enoto. Gre za pravico, ki jo tudi sicer
lahko uveljavljate ob izvajanju kateregakoli od policijskih pooblastil.



Če se boste znašli na policijski postaji zaradi postopka identifikacije ali iz drugih
razlogov, ki opravičujejo vaše pridržanje, ne pozabite na zgoraj naštete pravice, poleg
tega pa tudi zahtevajte kopijo zapisnika. Če se ne boste strinjali z zapisanim, zahtevajte
popravek, če slednji ne bo odobren, ne podpisujte zapisnika ter na dno zapisnika to
napišite, vključno z razlogi zakaj ga niste podpisali in obrazložitvijo s čim v zapisniku se
ne strinjate; prav tako zahtevajte, da se kakršnekoli nepravilnosti v postopku, storjene s
strani policije, zabeležijo v zapisnik in o njih obvestite svojega odvetnika.



Izogibajte se nošenju predmetov, kateri bi lahko veljali za sporne (nož, solzivec, ipd).
Prav tako se izogibajte uživanja alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.
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Če se na dogodku znajdete v situaciji, kjer se je mirno obnašanje prelevilo v nasilje in
se vam začnejo približevati policisti s pendreki in ščiti je najbolje, da upoštevate
navodila oz. ukaz policistov, ki ga le-ti navadno povejo po magnetofonu. S svojim
obnašanjem nikakor ne izzivajte policistov ter se, če je le mogoče odločite za miren umik.
V primeru, da umik več ni mogoč, predvsem pazite na gibanje rok, priporočljivo je da roke
vzdignete v zrak, s čimer policistom pokažete, da nimate namena nasilnega vedenja.



Snemanje dogodkov je priporočljivo, saj bo prisotnost kamere umirila morebitno
policijsko aroganco in bodo posnetki morda lahko uporabljeni kot dokaz v morebitnem
postopku proti vam ali proti policistom.

NA KRATKO O PREKRŠKIH
Prekršek predstavlja kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka lokalne skupnosti. Kršitev lahko
predstavlja dejanje ali opustitev dejanja in zakon zanj predpisuje naslednje sankcije:



Globa: se predpiše v razponu ali določenem znesku. Določi se v odločbi ali v sodbi o
prekršku. Rok za plačilo ne sme biti krajši od 8. dni ali daljši od treh mesecev. Če kršitelj
zoper izrečeno globo ne vloži zahtevka za pravno varstvo, plača le polovico izrečenega
zneska, če jo plača v 8. dneh po pravnomočnosti odločbe, sicer plača celoten znesek v
roku, ki je določen v odločbi oz. sodbi o prekršku. Storilec, ki globe zaradi
premoženjskega stanja ne more plačati, lahko predlaga da se plačilo nadomesti z
opravljanjem splošno koristnih nalog ali nalog v korist lokalne skupnosti. Trajanje
koristnih del je predpisano za najmanj 40 ali največ 400 ur, ki jih mora oseba opraviti v
roku od 1.–3. mesecev.



Opomin: se izreče za prekršek storjen v izjemno olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo
posebej lahkega31 ali pa v primeru, ko storilec pred izdajo odločbe ali sodbe o prekršku,
poravna/popravi škodo oz. izpolni predpisano obveznost.



Privedba po ZP-1: oseba je lahko pridržana, če je podan utemeljen sum, da je storila
prekršek, sodnik sme do izdaje sodbe o prekršku, odrediti pridržanje. Osebi je odrejeno
pridržanje, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali če nima prebivališča v Republiki
Sloveniji, upravičen pa je sum, da bo zbežala ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v

31

V skladu s 6.a členom Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) za prekršek neznatnega pomena šteje
prekršek, ki je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo
nastala škodljiva posledica ali je ta neznatna;
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tujini lahko izognila odgovornosti za hujši prekršek. V tem primeru sme pridržanje trajati
največ 24 ur (ali največ 12 ur v primeru alkoholiziranosti ali delovanja pod vplivom
psihoaktivnih snovi) od ure ko je prišlo do pridržanja. V tem času ga je treba zaslišati ter
izdati sodbo o prekršku ali ga izpustiti. Prav tako sodnik lahko odredi pridržanje, če je
oseba pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi ali zalotena pri prekršku ter
obstaja nevarnost, da bo še naprej delala prekrške. V tem primeru lahko pridržanje
odredi tudi policist, brez odredbe sodišča. Brez odredbe sodišča pa policisti lahko
odredijo pridržanje tudi za osebo, ki je bila zalotena pri izvrševanju prekrška.


Možen je tudi izrek opozorila, namesto sankcije, če uradna oseba glede na pomen
dejanja oceni, da je to zadosten ukrep.

O prekršku, sankciji in morebitnih drugih vprašanjih odloči prekrškovni organ z odločbo t. i.
hitri postopek oziroma v primerih, ko slednji ni dovoljen o prekršku odloči sodišče32. Zoper
odločbo izdano v hitrem postopku je mogoče vložiti pisno zahtevo za sodno varstvo v 8.
dneh, pri pristojnem prekrškovnem organu33. O zahtevi za sodno varstvo odloča pristojno
sodišče za prekrške. Če postopek poteka pred sodiščem in se zaključi s sodbo, je mogoča
pritožba na višje sodišče in sicer

na način in v roku, ki je določen v sami sodbi 34 .

Pooblaščena uradna oseba lahko izda tudi plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o
prekršku, če: osebno zazna kršitev; kršitev ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev;
ali ugotovi kršitev na podlagi zbranih obvestil ali dokazov, neposredno po kršitvi na kraju kjer
je bil prekršek storjen. Na plačilni nalog je mogoče podati ugovor, pogoji in način njegove
uveljavitve so določeni v plačilnem nalogu.

PRITOŽBA ZOPER DELO POLICISTOV
Oseba lahko pritožbo vloži v kolikor se ne strinja z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri
opravljanju policijskih nalog in če to lahko predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic in
svoboščin. Obravnava jo ministrstvo za notranje zadeve ( v nadaljevanju: MNZ).
Pritožbo je potrebno vložiti v roku 45 dni od spornega dogodka. Vloži se na MNZ - Sektor
za pritožbe zoper delo policistov35, in sicer v pisni obliki, ustno na zapisnik ali v elektronski

32

Primeri, ko hitri postopek ni dovoljen, so vsebovani v ZP-1 člen 52;
Več o zahtevi za sodno varstvo, v ZP-1, členi 59-66;
34
Več o razlogih za pritožbo, najdete v ZP-1, členi 154-158;
35
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za pritožbe zoper
policijo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
33
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obliki. Če boste pritožbo vlagali v pisni obliki je priporočeno, da jo pošljete priporočeno s
povratnico, da imate o poslani pritožbi dokazilo. Pritožba mora vsebovati: osebno ime in
naslov stalnega/začasnega prebivališča pritožnika; podatke o morebitnem pooblaščencu
pritožnika, naslov za vročanje, lahko vsebuje tudi druge podatke (elektronski naslov,
telefonska številka); kraj, čas in opis dejanja ali opustitve dejanja policista, morebitna dejstva
in dokaze, na katerih temelji pritožba; in podpis pritožnika. Pri obravnavanju pritožb zoper
delo policistov se pri ugotavljanju kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, kot
pritožbeni razlogi upoštevajo zlasti navedbe pritožnika glede:
-

opustitev oziroma neukrepanja policistov,

-

uporabe prisilnih sredstev,

-

uporabe policijskih pooblastil

-

komunikacije, ki se kaže v nedostojnem in nekorektnem odnosu.

Pritožbe se rešujejo na 2 ravneh:


v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije: vodja pritožnika
seznani z ugotovitvami glede pritožbe, pritožniku pa mora biti omogočeno da pojasni
svojo plat zgodbe in predstavi morebitne dokaze; postopek se konča z zapisnikom, ki ga
pritožnik podpiše, v kolikor se strinja z ugotovitvami;



pred senatom MNZ: v okviru senata se pritožba rešuje, če se pritožnik ne strinja z
ugotovitvami v pomiritvenem postopku; ali če se pritožnik ne odzove vabilu na razgovor v
pomiritvenem postopku in pisno sporoči, da želi nadaljevanje pritožbenega postopka pred
senatom; na MNZ se lahko odločijo, da pritožbe ne bodo reševali, o čemer pisno
obvestijo pritožnika in pritožbeni postopek se tako konča; če pritožbo sprejmejo, o njej
odloči tričlanski senat 36 in sicer po seji senata, kjer predstavita svoja pojasnila in
morebitne dokaze, tako policist kot pritožnik. Senat postopek konča z sprejetjem
odločitve o pritožbi37.

T: 01 428 58 50
F: 01 428 58 51
E: pritozbe.mnz@gov.si;
36
Senat sestavljajo: pooblaščenec ministra in 2 predstavnika javnosti.
37
Več o pritožbah zoper delo policistov, vključno z vzorcem pritožbe najdete na:
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/pritozbe_nad_policisti/ (dostop 20. 2. 2015).
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