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Ljubljana, 11. 10. 2019
Komisija za državno ureditev je na podlagi 20. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), oblikovala naslednje
Poročilo
k Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika - zakonodajna iniciativa
Komisija Državnega sveta za državno ureditev je na 29. seji 2. 10. 2019 obravnavala
zakonodajno iniciativo - Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika, ki jo je
v obravnavo Državnemu svetu predložil državni svetnik Marjan Maučec.
Komisija predlog zakonodajne iniciative podpira.
Predlagatelj je predstavil namen spremembe Kazenskega zakonika. Slovenija se
sooča s povečanim številom vstopov ilegalnih migrantov. Slovenija bi morala takoj
poostriti nadzor na južni meji in sprejeti zakonodajo primerljivo z zakonodajo v
državah, ki so bile pri odvračanju nezakonitih migracij uspešne, če želimo zaščititi
državljanke in državljane ter njihovo premoženje in preprečiti, da bi Slovenija postala
migrantski žep.
Predlagatelj je izpostavil, da je cilj predlaganega zakona inkriminacija nezakonitih
prehodov državne meje oziroma nezakonitega vstopa na ozemlje. Povečana
predpisana kazen bo imela odvračalni učinek za ilegalne migrante, kar bo zmanjšalo
število nezakonitih prehodov državne meje. Na ta način bo zavarovana pravna
dobrina 308. člena KZ-1, to je notranji javni red in mir v Republiki Sloveniji, precej
bolje zaščitena. Z zvišanjem predvidenih zapornih kazni za tiste, ki se ukvarjajo s
tihotapljenjem tujcev oziroma jim pomagajo pri nezakonitem prehodu državne meje,
se zasleduje tudi višja varnost tujcev pred ekonomskim izkoriščanjem in razmerami, v
katerih poteka takšno tihotapljenje ljudi.
Na komisiji se je razvila živahna razprava. Med drugim je bilo s strani članice komisije
predstavljeno stališče Odvetniške zbornice Slovenije, ki nasprotuje načinu
spreminjanja Kazenskega zakonika, ki že sam po sebi pomeni velik poseg v
človekove pravice, zato mora biti še posebej utemeljen vsak poseg vanj in skladen z
Ustavo in ostalimi predpisi in skrbno preverjen v širši strokovni javnosti. Nekateri člani
komisije so izpostavili tudi obremenitev proračuna zaradi večjega števila zapornikov,
pri čemer v predlogu zakonodajne iniciative niso ovrednotene finančne posledice
predloga zakona. Glede primerjav s pravnimi sistemi v drugih državah je bilo

opozorjeno, da nezakoniti prehodi meje večinoma niso opredeljeni kot kaznivo
dejanje, temveč kot prekršek (Avstrija, Poljska). Prav tako je bilo opozorjeno, da
lahko sprejem takšne spremembe Kazenskega zakonika povzroči težave tudi našim
državljanom (neveljavni osebni dokumenti, nemoteni prehodi meje za lastnike
zemljišč na obeh straneh meje…).
Predlagatelj je na drugi strani opozoril, da se s predlagano zakonodajno iniciativo
opozarja na probleme, ki jih občutijo prebivalci ob meji oziroma ob migrantskih poteh
in da se bo zakonodajna iniciativa tekom zakonodajnega postopka lahko še
dopolnila.
Člani komisije so predlagano zakonodajno iniciativo podprli.
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen državni svetnik Marjan
Maučec.
Predsednik
Rajko Fajt, l. r.
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