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POVZETEK
Zagotavljanje varnosti ljudi in premoţenja je temeljno poslanstvo policijskega dela, ki
se lahko uresničuje samo skupaj z ljudmi, med katerimi in za katere policija deluje
Takšno partnersko sodelovanje se imenuje V skupnost usmerjeno policijsko delo. Ta
izraz pomeni filozofijo dela policije, ki daje večji poudarek sodelovanju s skupnostjo,
v kateri deluje. V našem ţivljenjskem in delovnem okolju je prisotnih mnogo
negativnih dejavnikov, ki zmanjšujejo občutek varnosti in vplivajo na stopnjo
varnostnih razmer. Številni so tudi drobni, vendar za določeno okolje zelo moteči
pojavi. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 z dne 3. 7. 1998) v 21. členu govori
o sodelovanju med policijsko upravo ali policijsko postajo in lokalno skupnostjo na
področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti. Zakon daje tudi
moţnost ustanavljanja posvetovalnih teles. Glavna bit posvetovalnih teles oz.
varnostnih sosvetov je prepoznati probleme v skupnosti, jih analizirati, odkriti njihov
vzrok in najti način, kako te probleme odpraviti ali jih zmanjšati.
Ključne besede: partnersko sodelovanje, lokalna skupnost, v skupnost usmerjeno
policijsko delo, community policing, varnostni sosvet, vodja policijskega okoliša.
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SUMMARY
Ensuring the safety of people and their property is the fundamental mission of the
police work, which can only be carried out with the help of people, among and for
whom the police works in the first place. Such a partnership is called Communityoriented police work. This expression is a philosophy of the police work, where the
emphasis is placed on cooperation with the community, in which the police forces
work. There are many negative factors in our living and working environment that
reduce the feeling of safety and affect the security conditions. Article 21 of the Police
Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 49/98 of 3 July 1998) stipulates
cooperation between police stations, police directorates and local communities in the
fields relating to increased safety in the local community. This law also provides a
possibility of establishing consultative bodies. The main objective of consultative
bodies or advisory committees is the recognition of problems within the community,
their analysis, their cause and finding a method of solving or reducing such
problems.
Keywords: partnership, local community, community-oriented police
community policing, security advisory committees, head of police district
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1 UVOD
Policija skrbi za izboljšanje varnostnih razmer in si prizadeva doseči visoko stopnjo
varnosti, vendar je ta brez tesnega preventivnega sodelovanja lokalne skupnosti oz.
drţavljanov oteţena in ne prinaša zavidljivih rezultatov zagotavljanju varnosti v
lokalni skupnosti. Ţe dalj časa je znano, da policija s klasičnim načinom dela, ki je
temeljilo na represiji, ne more preprečiti kriminala in nereda, zato je preprečevanje
oz. preventiva, s katero lokalna skupnost in policija odpravljata vzroke, ki vodijo k
negativnim pojavom in ogroţajo varnost občanov, prava alternativa represiji.
Na podlagi 21. člena Zakona o policiji PP in PU v okviru svojih pristojnosti sodelujejo
z organi LS na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v LS. Moţnost
samoorganiziranja imajo tudi drugi organi, organizacije in institucije, ki imajo
usmerjeno dejavnost k zagotavljanju večje varnosti. V ta namen se lahko
sporazumno ustanovijo sveti, sosveti, komisije ali druge dogovorjene oblike
partnerskega sodelovanja.
Partnersko obliko sodelovanja je mogoče vzpostaviti za območja vseh LS, od
stanovanjskih sosesk, mestnih četrti, krajevnih skupnosti, do občin. Takšno obliko
sodelovanja je mogoče vzpostaviti tudi pri vseh organih, organizacijah in ustanovah,
ki prispevajo k zagotavljanju večje varnosti in vzpodbujajo varnostno
samoorganiziranje prebivalcev.
V svoji diplomski nalogi ţelim predstaviti oblike partnerskega sodelovanja med
drţavljani in policijo oz. inplementacijo tako imenovane »community policing« v RS,
oblike ţelim predstaviti predvsem v obliki predstavitve dela VPO in dela posvetovalnih
teles.
Diplomsko delo je razdeljeno na osem vsebinskih sklopov, v okviru katerih sem
v posameznih poglavjih in podpoglavjih predstavil vsebino obravnavane teme.
V prvem sklopu bom poskušal skozi prizmo različnih avtorjev, ki so se in se ukvarjajo
z omenjeno problematiko predstaviti oz. opredeliti pojma preventiva in v skupnost
usmerjeno delo ter tudi razloge za spremembo dosedanjega represivnega dela
policije in njenega centralističnega modela.
V drugem sklopu bom predstavil razvoj policije v RS od 50-ih let do danes in poiskal
elemente preventivnega dela v posameznih obdobjih, skozi katere je policija v tem
času prešla. V tem delu bom predstavil razvoj in različne pristope k sodelovanju z
drţavljani oz. preventivnem delovanju policije v ZDA, Veliki Britaniji, na Irskem in na
Švedskem.
V tretjem sklopu bom predstavil obliko sodelovanja med policijo in drţavljani oz.
lokalno skupnostjo, predstavil bom tako imenovana posvetovalna telesa. Predstavil
bom zakonsko podlago za ustanavljanje v Zakonu o Policiji, Pravilih policije in
Evropski listini o urbanih okoljih, kjer so podane smernice, kakšno bi naj bilo
sodelovanje policije in lokalne skupnosti. V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšni bi
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naj bili cilji in namen posvetovalnih teles, princip ustanavljanja, kako so ta
organizirana in kje v Sloveniji so ţe ustanovljena.
V četrtem sklopu bom predstavil vodjo policijskega okoliša kot policista za preventivo,
ki naj bi bil najpomembnejši povezovalni člen med policijo in drţavljani, kakšne naj bi
bile po policijskem prepričanju njegove naloge, kakšne najpogostejše metode in
oblike preventivnega dela, kateri so najpogostejši in najbolj odmevni projekti, katere
izvaja policija oz. VPO ter s kakšnimi teţavami se ubada pri svojem delu.
V petem in šestem delu bom pregledal delovanje varnostnega sosveta MO Maribor v
letih 2007 in 2008 ter predstavil določene podatke o varnostni problematiki na
območju MO Maribor. V nadaljevanju bom vzel pod drobnogled delo treh VS na
območju PP Lenart in na koncu podal skupno oceno dela za posamezni varnostni
sosvet.
S študijo opravljenega dela posameznih varnostnih sosvetov na območju PU Maribor
bom skušal dognati, v kolikšni meri se pri tem upošteva glavno načelo partnerskega
sodelovanja - to je v probleme usmerjeno preventivno delo - in kolikšen je pri tem
konflikt med dejavnostmi policije: represijo in preventivo. Skozi prizmo dostopne
domače in tuje literature ter vire, ki obravnavajo izbrano področje, bom v diplomski
nalogi kritično osvetlil prednosti in pomanjkljivosti pri izvajanju partnerskega
sodelovanja na relaciji policija – drţavljani, v kolikšni meri je to sodelovanje zaţivelo
in naredil primerjavo med teorijo in prakso.
V diplomskem delu sem sledil naslednjim ciljem:
analizirati pomembnost in potrebe po partnerskem sodelovanju v skupnosti s
ciljem izboljšati splošno varnost drţavljanov,
opredeliti pomembnejše pravne pogoje v Zakonu o policiji in Pravilih policije,
analizirati partnersko sodelovanje v drţavah z daljšo prakso preventivnega
dela s stanjem v RS,
preučiti delo in problematiko varnostnih sosvetov v manjših občinah na
območju PP Lenart in jih primerjati z opravljenim delom ter problematiko na
območju MO Maribor,
primerjati načrte in usmeritve za izvedbo v skupnost usmerjenega dela z
realnim stanjem na policijski postaji,
podati svoja mnenja in predloge na področju policijske preventive in
partnerskega sodelovanja
Pri pripravi in izdelavi diplomske naloge sem uporabil naslednje metode dela:
- iskanje in zbiranje strokovne literature in virov,
- branje, študij, interpretacija in primerjava dostopne (izbrane) literature,
- primerjava in analiza različnih virov,
- uporaba lastnih virov, izkušenj in mnenj.
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2 POJEM PREVENTIVE IN V SKUPNOST USMERJENEGA
POLICIJSKEGA DELA
2.1 PREVENTIVNA DEJAVNOST
Beseda preventiva pomeni nekaj preprečiti oz. obvarovati, neko vnaprejšnjo zaščito
oz. ponuja neko prevencijsko sredstvo. Pojem preventiva je zelo širok in ima
pomembno mesto v številnih plasteh druţbenega ţivljenja. Tako lahko govorimo o
preventivi v zdravstvu, v prometu, pri kriminaliteti, pri poţarni varnosti in še pri
mnogih drugih dejavnostih.
Nas zanima predvsem, kakšna je vloga preventive pri policijskem delu in kako je
preventiva urejena. Teorija je sicer znana, vendar pa se poraja vprašanje, kako se
izvaja v praksi. Kot smo ţe v uvodu omenili, policija s klasičnim pristopom pri
preprečevanju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov v druţbi z oblikami dela, za
katere meni, da so ustrezne, ne dosega tistih rezultatov, na podlagi katerih bi lahko
trdili, da je uspešna pri opravljanju svojih, s predpisi določenih nalog. Policija sama
sebe ocenjuje oz. presoja po standardih obsega kriminala in ne zmanjšanja kriminala.
Njena strategija, kot je npr. zastraševanje skozi vidno prisotnost policijskih patrulj in
takojšnje prijetje ter kaznovanje kriminalcev, ne deluje. V osemdesetih letih
prejšnjega stoletja so v policiji pričeli spoznavati omejenost te strategije. Rezultat
tega spoznanja je bil, da so se policije pričele intenzivneje ukvarjati z bolj
učinkovitimi pristopi pri preprečevanju kriminala. Novi pristopi delovanja modernih
policij v svetu temeljijo na preventivni strategiji, ki temelji na treh spoznanjih (po
Mikulan, 1997, str. 40):
policija ne more preprečevati kriminala brez pomoči skupnosti,
policija mora storiti več, kot se le odzivati na kriminalne pojave,
patruljno delo policije je preveč pasivno.
Komunikacija s skupnostjo je najpogostejša oblika dela policije pri preprečevanju
kriminalitete. To preprosto pomeni, da mora policija, če hoče preiskati posamezen
primer, iskati informacije pri ljudeh, ki o konkretnem primeru kaj vedo, ali so bili
neposredno prisotni kot storilci ali priče, so kaj slišali o primeru ali poznajo osebo, ki
je nekaj videla, slišala ali bila sama prisotna pri tem. Seveda je najprej potrebno
takšno osebo poiskati. Običajno so izjeme le tisti primeri, ko policija storilca
neposredno zaloti pri samem dejanju, pa še takrat je potrebno zaradi nadaljnjega
postopka zbrati vse moţna obvestila in dokaze za uspešen zaključek na sodišču.
Drugo spoznanje vodi k temu, da mora policija vse svoje potenciale preusmeriti v
razvoj preventivnih aktivnosti, kar konkretno pomeni, da se začne osredotočati na
vzroke, ki povzročajo razvoj kriminalnih aktivnosti. Večina policij izrablja svoj delovni
čas za odzivanje na storjena KD, zelo malo časa pa porabi za preprečevanje takšnih
dejanj. Preventivni pristop je primernejši, ker se je potrebno načrtno lotevati
preprečevanja kriminala, ki ni na slepo porazdeljen v nekem okolju. Študije so
namreč pokazale, da je mogoče kriminal pričakovati zlasti na mestih, kjer se pogosto
pojavlja. Policijo kličejo vedno znova in znova na isto mesto, skoraj polovica področij
pa ne zahteva nobene policijske aktivnosti. Policija bi torej lahko usmerila večino
svojega potenciala na taka mesta (po Mikulan,1997, str. 40).
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Tretje spoznanje je, da je policijsko patruljno delo preveč pasivno. Prisotnost policije
s patruljnim delom na določenem mestu z namenom, da zaznava kriminal, ni dovolj.
Mobilne patrulje in peš patrulje niti ne zavarujejo ljudi niti niso svarilo za kriminalce.
Kaj bi morala policija storiti? Aktivneje in bolj vidno bi morala sodelovati pri kreiranju
občutka varnosti in pridobivanju zaupanja ljudi, zlasti na mestih, kjer se kriminal
pogosto pojavlja. To pa lahko policija doseţe tudi tako, da skuša vplivati na
obnašanje ljudi, ki sicer še ni kriminalno, ampak nekoliko moteče, saj s tem
preprečuje strah in moteče pojave, kot so na primer glasna glasba, pitje alkohola na
javnih mestih, grdo govorjenje in zmerjanje mimoidočih, itd (po Mikulan,1997, str.
41).
Preventiva je v najoţjem pomenu besede pri izvajanju policijskega dela v bistvu ţe
od nekdaj prisotna. Večji pomen so ji dajale predvsem policije v razvitih drţavah,
čeprav je bila še vedno v senci represivnega policijskega delovanja. Počasi so
posamezne policije začele spoznavati, da z represijo ne dosegajo pričakovanih
rezultatov pri zagotavljanju varnosti, zato je začelo prihajati do veljave preventivno
delovanje.
Razvijati so se začele nove oblike preventivnega dela, ki temeljijo na sodelovanju z
drţavljani oz. vsemi, ki lahko kakorkoli vplivajo na izboljšanje varnostnih razmer.
Eden izmed novejših načinov zagotavljanja varnosti je v skupnost usmerjeno
policijsko delo, kjer je poudarjeno sodelovanje med drţavljani in policijo, skupno
identificiranje varnostnih problemov in njihovo reševanje.
2.2 V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO
Policijsko delo, usmerjeno v LS, s tujko Community policing, pomeni novo filozofijo
oz. način policijskega dela. Policijsko delo, usmerjeno v skupnost, je skozi obdobje
prilagajanja in uveljavljanja naredilo veliko tranzicijsko pot. Od obljubljenega,
obetajočega načina dela je postalo trdno uveljavljeno v vsakodnevni praksi nekaterih
drţav (po Mikulan, 1997, str. 61).
Po Robertu Trojanowiczu je policijsko delo, usmerjeno v LS, filozofija in
organizacijska strategija, ki zagotavlja nove medsebojne odnose med policijo in
javnostjo. Ti odnosi morajo temeljiti na predpostavki, da tako policija kot javnost
delujeta skupaj tako pri identifikaciji in pri reševanju problemov sodobne druţbe, kot
sta kriminal in strah pred kriminalom. Cilj obeh, tako policije kot javnosti, je izboljšati
kvaliteto ţivljenja in ljudi v druţbi.
Razumevanje v skupnost usmerjenega policijskega dela zahteva nekaj temeljnega
znanja o policiji in policijskem delu. Za večino občanov je policijsko delo zatiranje
kriminalitete, odzivanje na prijave o kaznivih dejanjih, preiskovanje KD in odkrivanje
storilcev KD. Zaradi tega obstaja prevladujoče mišljenje, da je zatiranje kriminalitete
primarna odgovornost policije. Kljub prepričanju, da se policija ukvarja predvsem s
kriminaliteto, je veliko policijskega dela namenjenega drugim dejavnostim, ki nimajo
posebne zveze s kriminaliteto. Velik del časa policisti namenijo vzdrţevanju reda in
drugim dejavnostim, kot so različna zavarovanja javnih prireditev, pomoč voznikom,
4

ipd. Odzivanje na omenjene dogodke pomeni, da policiji ne ostane dovolj časa za
ukvarjanje z resnimi oblikami kriminalitete (glej Meško, 2001, str. 274).
V skupnost usmerjeno policijsko delo ni popolnoma nova ideja. Kljub temu ga lahko
pojmujemo kot inovacijo na področju opravljanja policijske dejavnosti zaradi dveh
razlogov:
zaenkrat še ni čiste oz. popolnoma sprejete definicije v skupnost usmerjenega
policijskega dela,
poleg tega je veliko elementov policijskega dela obstajalo v preteklosti, vendar so
dobili v sedanjosti nov pomen in pomenijo to, kar imenujemo «v skupnost
usmerjeno policijsko delo«, pri čemer gre za spreminjanje temeljne filozofije
policijskega dela, ki ni več reaktivna, ampak proaktivna, kar pomeni, da gre za
bistveno širše pojmovanje vloge policije in njenih nalog v druţbi (glej Meško,
2001, str. 275).
Weisel in Eck opredeljujeta v skupnost usmerjeno delo kot različne oblike prakse, ki
so zdruţene v ideji, da morata policija in javnost postati boljša partnerja pri
nadziranju kriminalitete, nereda in drugih problemov.
Podobno opredeljujeta v skupnost usmerjeno policijsko delo Wilkinson in
Rosenbaum, ki menita, da v skupnost usmerjeno policijsko delo predstavlja temeljno
spremembo v vlogi policistov, upoštevajoč spremembe njihovih veščin, motivacije in
priloţnosti za udejstvovanje pri reševanju problemov in razvijanju novega partnerstva
s ključnimi elementi skupnosti.
Po mnenju številnih avtorjev je temeljni element v skupnost usmerjenega dela
sodelovanje policije z občani v skupnosti. Policija naj bi v tem smislu sodelovala s
člani skupnosti, ki so lahko posamezni občani, skupine občanov, poslovneţi, uradi in
institucije. Te skupine občanov je treba pritegniti zlasti pri reševanju problemov.
Reševanje problemov je najpomembnejši del v skupnost usmerjenega policijskega
dela. Razlika med v skupnost in v probleme usmerjenim policijskim delom še ni
popolnoma jasna. Ena moţnih razlag je v zvezi s sodelovanjem skupnosti pri v
skupnost usmerjenem policijskem delu. Nekatere oblike v probleme usmerjenega
policijskega dela vsebujejo sodelovanje skupnosti, druge ne. Poleg tega bi bilo naivno
pričakovati, da občani iz soseske sodelujejo s policijo, ko ta izvaja varnostne akcije in
intenzivno patruljiranje, saj imajo za to dejavnost izključna pooblastila le policisti. V
probleme usmerjeno policijsko delo vsebuje dosledno zagotavljanje reda, usmerja se
na probleme, ki jih rešuje v določenem, običajno krajšem časovnem obdobju. V
skupnost usmerjeno policijsko delo je policijsko delo na dolgi rok, kjer imajo policisti
vlogo t.i. varnostnih menedţerjev v skupnosti in se ukvarjajo s številnimi zadevami v
daljšem časovnem obdobju (po Meško, 2001, str. 276).
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TABELA 1: Osnovne

razlike med tradicionalnim in sodobnim pristopom k opravljanju
policijskega dela

VPRAŠANJA
Kaj je policija?

TRADICIONALNI PRISTOP
Policija je vladna ustanova, ki je
odgovorna predvsem za
uveljavljanje zakonov.

Kakšen je odnos med
policijo in ostalimi
drţavnimi organi?
Kako razumemo vlogo
policije?

Prioritete različnih drţavnih
organov so mnogokrat konfliktne.

Kako merimo policijsko
učinkovitost?

S čim konkretno se
policija ukvarja?
Kaj je tisto, kar določa
policijsko učinkovitost?

Kakšno je stališče
policije do klicev, ki
zahtevajo neke storitve
(ne kriminal)?

Prvenstvena naloga policije je
preiskovanje KD in prijemanje
osumljencev le-teh, ostala
opravila so tej dejavnosti
podrejena.
Policijsko učinkovitost merimo s
pomočjo števila policijskih
ukrepov, predvsem na področju
kriminalitete, javnega reda in
mira ter prometa.
Policija se ukvarja s posameznimi
dogodki: s KD, s prometno
nesrečo, s kršitvijo javnega reda
in miru.
Reakcijski čas: hitreje kot se
policija odzove na klic, bolj se ima
za učinkovito.

Na tovrstne klice policija odgovori
samo, če oceni, da nima
nujnejšega opravila; v veliki meri
je odgovor na tovrstne klice
odvisen od dobre volje policista.

Prirejeno po : Trojanowicz in sodelavci, 1998, str. 23
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POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI
Policija je del javnosti, policisti pa so
osebe. Njihova posebna dolţnost je
opravljati tista varnostna opravila, ki
so sicer dolţnost vsakega prebivalca.
Policija je samo ena izmed strokovnih
sluţb, ki lahko skupaj zagotovijo
boljšo kakovost ţivljenja prebivalcev.
Policijske naloge so zasnovane širše:
naloga policije je reševanje
problemov. Delo na področju
preiskovanja kriminalitete je le del
takšne policijske dejavnosti.
Končni cilj policijskega dela je
odsotnost kriminala in nereda;
policijsko delo je učinkovito, če so
rešeni problemi, ki jih zaznava
skupnost.
Prioriteto imajo tisti dogodki oz.
problemi, ki vznemirjajo skupnost.
Policijske učinkovitosti ne določa v
tolikšni meri čas, v katerem policisti
odgovorijo na klic, temveč
predvidljivost policijskega ravnanja
oz. reakcije ter stopnja zadovoljstva
prebivalcev z opravljenim postopkom
policista.
Odziv na takšne klice občanov je zelo
pomembna funkcija policije in zanjo
predstavlja veliko priloţnost za
navezavo pristnih stikov z ljudmi in za
spoznavanje skupnosti, kjer policisti
opravljajo svoje delo.

3 ZGODOVINSKI RAZVOJ POLICIJSKE PREVENTIVE V SVETU
IN PRI NAS
3.1 RAZVOJ POLICIJSKE PREVENTIVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Novo filozofijo preventivnega policijskega dela smo sprejeli tudi pri nas, čeprav so
bili, kot bomo ugotovili v nadaljevanju, nekateri elementi takšnega dela v slovenski
policiji bolj ali manj vedno prisotni.
Narodna milica - patruljna sluţba:
Zakon o narodni milici iz 1946. leta je določal, da je narodna milica vojaško
organizirana in enotno uniformirana oboroţena formacija, sestavljena iz splošne
narodne milice in posebnih sluţb narodne milice (gasilska, prometna, industrijskozavodska ...). Osnovna enota splošne narodne milice je bila postaja narodne milice,
ki je območje razdelila na patruljne (oz. "patrolne" kot so jim rekli takrat) okoliše oz.
rajone. Svoje naloge so miličniki opravljali v strogo predpisanih terenskih sluţbah,
med katerimi je bila tudi zelo natančno predpisana patruljna sluţba. Kljub
centralističnemu vodenju je bila ena izmed nalog miličnikov tudi spoznavanje ljudi in
zemljišča na območju svoje postaje.
Kombinirani patruljni obhodi:
Da bi odpravili nekatere pomanjkljivosti, predvsem togost patruljne sluţbe, so se ţe
leta 1950 začeli uveljavljati kombinirani patruljni obhodi. Miličniki pri tem niso bili več
vezani samo na naloge s patruljnega lista, na stezo in na točno določen čas
patruljiranja, zato je lahko samoiniciativnost miličnikov prišla bolj do izraza.
Prispevala pa je ta oblika dela tudi k vzpostavitvi ali dopolnitvi informativne mreţe
miličnika v določenem kraju, s čimer je varnostno pomembne informacije milica
dobila tudi takrat, ko miličnikov ni bilo na terenu. To so bili prvi zametki nekoliko
kasneje uvedene sektorske sluţbe.
Ljudska milica - sektorska sluţba:
Leta 1953 so v ljudski milici začeli uvajati novo obliko terenskega dela, t. i. sektorsko
sluţbo. Območje postaje ljudske milice se je odslej delilo na sektorje oz. rajone. S
tem se je vsebina miličniškega dela bistveno izboljšala, saj je sektorski miličnik sluţbo
v svojem sektorju opravljal po lastnem preudarku in brez vezanosti na točno določen
čas in gibanje. Samostojno je ocenjeval, na katerem območju sektorja je potrebno
več preventivnega in kje več represivnega delovanja. Občasno je opravljal tudi druge
naloge milice in deloval na območjih vseh postajnih sektorjev. Tako je spoznaval
celotno postajno območje in tamkajšnje drţavljane, ustvarjal si je lahko osebni ugled
in zaupanje med njimi ter na ta način spreminjal prevladujočo miselnost ljudi, da je
miličnik vedno samo "ţandar". Sektorski miličnik je torej poleg tradicionalnih
represivnih nalog milice opravljal tudi preventivne naloge in sodeloval z drţavljani.
Obhodni okoliš:
Samoupravni preobrazbi druţbe po 1963. letu so se prilagajali tudi v organih za
notranje zadeve. Osnovna enota v milici je postala postaja milice, ki je območje
uskladilo z območjem takratne občine. Območje postaje milice je bilo dalje razdeljeno
na obhodne okoliše in se je teritorialno prekrivalo z območji novoustanovljenih
krajevnih skupnosti. Za vodje teh okolišev so bili z odločbami večinoma imenovani
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prejšnji sektorski miličniki. Vodja obhodnega okoliša je tako z represivnim kot
preventivnim delovanjem skrbel predvsem za javno varnost, pri čemer je bilo
poudarjeno širše in pristnejše sodelovanje z občani v krajevni skupnosti. Po pravilih
sluţbe sta bila obhod in opazovanje glavni obliki neposrednega preventivnega
delovanja milice pri vzdrţevanju javnega reda in miru ter preprečevanja kaznivih
dejanj. Kot glavni element druţbene varnosti se je začela poudarjati t. i. druţbena
samozaščita. Varnost je začela postajati pravica in dolţnost vsakega drţavljana. V
okviru modernizacije organov za notranje zadeve se je morala milica tesneje
povezovati z okoljem, v katerem je delovala. To so v precejšnji meri uresničevali prav
vodje obhodnih okolišev.
Zato lahko trdimo, da so se v tem času ţe razvili načini in oblike dela milice, ki so v
nekaterih elementih podobni današnji vlogi vodje policijskega okoliša. Pri nadaljnjem
razvoju sistema druţbene samozaščite je bila dolţnost milice, da sodeluje pri gradnji
sistema druţbene samozaščite in da delovne ljudi ter občane obvešča o vsakem
škodljivem pojavu.
Milica - varnostni okoliš:
V sistemu druţbene samozaščite je KS dobila pomembno vlogo, zato je bilo s Pravili
postaje milice iz leta 1976 določeno, da varnostni okoliš, pred tem obhodni okoliš,
zajema območje KS. VVO (lahko je imel enega ali več pomočnikov) je dobil vrsto
novih nalog, večinoma povezanih z razvojem sistema druţbene samozaščite in
izvrševanjem zadev javne varnosti na območju varnostnega okoliša. Po večletnih
spremembah in prilagajanju se je tako izoblikovala najprimernejša oblika dela v
milici. Zakon o notranjih zadevah iz leta 1970 je varnostni okoliš definiral kot tisto
temeljno varnostno območje postaje ali oddelka milice, kjer se opravljajo vse redne
naloge in kjer miličniki sodelujejo z delovnimi ljudmi in občani ter organi krajevnih
skupnosti pri zagotavljanju varnosti in uresničevanju druţbene samozaščite v
enotnem varnostnem sistemu.
VVO je bil v okviru svojih pristojnosti odgovoren za varnostne razmere v varnostnem
okolišu. Svoje naloge je opravljal v obliki represivnih, predvsem pa v obliki
preventivnih metod dela. Pravila postaje milice so določala, da se mora VVO ţe ob
nastopu dela oz. med delovanjem na svojem območju seznaniti s čim večjim številom
občanov in delovnih ljudi v KS. VVO je moral sodelovati s "temeljnimi subjekti
varnostnega sistema splošne ljudske obrambe in druţbene samozaščite" ter si s tem
zagotoviti dobro podlago za laţje, učinkovito in uspešno opravljanje nalog milice. Na
ta način so VVO sodelovali pri nadaljnjem podruţbljanju varnostne funkcije. VVO je
del preventivne dejavnosti uresničeval s preventivno-operativnimi ukrepi na vseh
zakonsko določenih področjih dela milice, del pa s pomočjo varnostne vzgoje in
izobraţevanja. Tako je imel formalno podlago za vključevanje v bivalno in delovno
okolje drţavljanov, v druge organe in organizacije ter društva. Tudi v zakonu o
notranjih zadevah je bila opredeljena dolţnost organizacij zdruţenega dela, drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti, drţavnih organov in občanov, da morajo na
področju drţavne in javne varnosti pomagati organom za notranje zadeve.
Za opisane in mnoge druge dejavnike v sistemu druţbene samozaščite v 70-ih letih
lahko trdimo, da so bili to prvi zametki današnje vloge VPO oz. v skupnost
usmerjenega policijskega dela in partnerskega sodelovanja na področju zagotavljanja
varnosti. Kljub temu pa preventivna vloga policije takrat ni povsem zaţivela, saj je
bila preventiva proklamirana preko sistema druţbene samozaščite oz. šlo je za preveč
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institucionalizirano, ideološko naravnano in s predpisi vsiljeno obliko samozaščitnega
obnašanja.
Policija - policijski okoliš:
Po osamosvojitveni vojni leta 1991 se je slovenska milica preimenovala v policijo. Z
razvojem demokratičnega sistema in številnimi drugimi spremembami v
druţbenopolitičnem ţivljenju se je tako v organizacijskem kot funkcionalnem smislu
spremenila tudi policija. Na osnovi lastnih in tujih izkušenj se je izoblikovala nova
filozofija policijskega dela. Slovenska policija je hotela postati sodobna in uspešna
policija, ki bo varovala posameznike in skrbela za varnost druţbe kot celote. Tako je
bila ţe 1992. leta sprejeta zamisel o projektu javne varnosti. Ţe poskusni projekt
javne varnosti, kasneje projekt Policija, je pomembno mesto namenil preventivnemu
delovanju. Vodja varnostnega okoliša se je preimenoval v vodjo policijskega okoliša
in postal nosilec preventivnih nalog na območju lokalne skupnosti. Projekt Policija, ki
je preventivo postavil za eno od osnov policijskega dela, je bil uspešno preizkušen in
kot takšen uveljavljen za celotno območje Slovenije.
Zakon o policiji iz leta 1998 določa, da policija v okviru svojih pristojnosti sodeluje z
organi LS na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v LS, pri čemer je
poudarjeno partnersko sodelovanje med policijo in posameznimi subjekti. Tudi v
Pravilih policije iz leta 2000 ima sodelovanje policije z organi samoupravnih LS
posebno mesto, tako kot ga imata PO in VPO, ki uresničujejo novo filozofijo
policijskega dela, tj. v skupnost usmerjeno policijsko delo.

3.2 POLICIJSKA PREVENTIVA V SVETU
3.2.1

Zdruţene drţave Amerike(Community policing )

Koncept community policinga je nastal v ameriških razmerah. Ameriška druţba je pod
nenehnim pritiskom kriminala, zato se pri njih razvijajo številne oblike in metode
preventivnega delovanja. Bistvo njihovih empiričnih in praktičnih spoznanj je, da
represija ne zadostuje več, ampak je potrebno poiskati nove oblike delovanja, ki
vključujejo drţavljane kot nujen in neposreden dejavnik pri kompleksnem
preventivnem mehanizmu. Zato so razvili projekt preventivnega delovanja, ki ga v
naši policijski terminologiji lahko imenujemo «varnostni sistem skupnosti«,
predstavlja pa enega od prvih večjih poskusov reforme policijskega delovanja (po
Mikulan, 1995, str. 61).
Community policing temelji na spoznanju, da je mogoče izboljšati kakovost ţivljenja v
bivalnem okolju le tako, da krajani sami začnejo tvorno sodelovati pri svoji lastni
varnosti. Vloga policije v tem programu je, da prebivalcem nudi vsestransko pomoč,
jim svetuje in spodbuja njihovo samoiniciativnost. Da pa bi lahko policija to nalogo
uspešno opravljala, so potrebne številne strukturalne in miselne spremembe, ki
zahtevajo decentralizacijo in personalizacijo policijskega delovanja. Policijskim
usluţbencem je dana moţnost, da v svoji novi vlogi, v kateri predstavljajo vez med
policijo in drţavljani, delujejo kot samostojen subjekt s polno mero profesionalnosti in
odgovornosti. Njihovo delo mora vsebovati tudi veliko iznajdljivosti in domiselnosti pri
reševanju širokega spektra problemov v skupnosti (glej Mikulan, 1995, str. 62).
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Model peš patrulje v Flintu predstavlja enega najbolj izdelanih projektov. Nastajal je
več let s pomočjo šole za kazensko pravo na Univerzi Michigan in številnih meščanov,
ki so projekt tudi finančno podprli. Flint je sodil med šest najnevarnejših mest v
Ameriki. Policisti, ki so bili vključeni v nov program, so se usposabljali na rednih
predavanjih, ki so potekala v vsem eksperimentalnem obdobju peš patrulje. Cilji
programa so bili: zmanjšanje kriminala, povečanje zavesti o osebni varnosti, uvedba
takšnih oblik izvajanja zakonov, ki bodo upoštevale potrebe prebivalcev in idejo
moderne policijske prakse, zavedanje skupnosti o problemih kriminala, metode, ki
povečujejo moţnosti učinkovitejšega izvajanja zakonov, prostovoljno sodelovanje
prebivalcev, prijavljanje KD in večja zaščita ţensk, otrok in starejših prebivalcev.
Občutek svobodnega delovanja je policistom povečal samozavest, tako da so se hitro
vključili v okolico in si pridobili precejšnjo naklonjenost prebivalcev. Svoje delo so
najprej usmerili k spoznavanju okolja in prebivalcev. Z njihovo pomočjo so
ugotavljali, kateri so najbolj pereči problemi skupnosti in kateri problem ima prednost
pri reševanju. Problemi so se od soseske do soseske razlikovali. Nekateri so ţeleli
pomoč pri obvladovanju mladoletnikov, drugi so postavljali na prvo mesto problem
mamil, vlome in druge oblike kriminala. Številni modeli delovanja so nastali oz. se
razvili na podlagi policistove iniciativnosti in kasneje postali model splošne politike
community policinga (glej Mikulan, 1995, str. 70, 71).
Community policing ima za sabo dolgo obdobje razvoja, v katerem so se pojavljale
številne dileme in vprašanja glede njenega cilja in uporabe. Pojmuje se kot nova
policijska in organizacijska strategija, ki omogoča sodelovanje z javnostjo.
Sodelovanje poteka na nov način, in sicer tako, da drţavljanom omogoča sodelovanje
pri policijskih delovnih procesih. Kljub temu, da imajo nekatere drţave ţe veliko
izkušenj s tega področja, se še vedno pojavljajo številni odpori tradicionalnega
razmišljanja o policijskem delovanju. Bistveno vlogo pri tem ima sprememba
miselnosti znotraj policijskega aparata in vseh tistih, ki krojijo policijsko politiko. Cilj
tega smo ţe omenili, vendar je za njegovo dosego potrebno dosledno uvajanje
teorije v praksi, in sicer od najniţjega oddelka do najvišjih struktur. Res je, da so
spremembe teţke za vsako organizacijo, še zlasti za policijo, ki še vedno predstavlja
neko paravojaško birokratsko strukturo, v kateri so člani veliko bolj druţbeno
izolirani. Najlaţje se je spremembam upreti na način, da se zanika njihov uspeh.
Rezultati analize so na primeru Flint pokazali ravno nasprotno. Zmanjšala se je
napetost med policijo in javnostjo, doseţeno je bilo večje zadovoljstvo pri delu
policistov. Community policing ni primeren samo za druţbeno okolje, kakšno je v
ameriških drţavah. V mnogih druţbah je mogoče najti številne podobnosti, tako v
kulturi, sociali in ekonomiji kot pravnem sistemu (glej Mikulan, 1995, str. 74).
3.2.2

Velika Britanija

Ţe leta 1929 je notranji minister, sir Robert PEEL, v Londonu ustanovil
Metropolitansko policijo. Prvo nalogo policije je pospremil z naslednjimi besedami:
»Osebna varnost in varnost premoţenja ter zaščita javnega premoţenja sta primarni

nalogi policije. Preprečevanje kriminala je lahko veliko bolj učinkovito kot prijemanje
in kaznovanje storilcev.« Takšen koncept policijskega dela je sprejemljiv še danes.
Kljub temu, da je bila preventiva v Veliki Britaniji ves čas deklarirana kot primarni cilj,
so se znanstveni pristopi začeli razvijati relativno pozno. Prva nacionalna kampanja
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na področju preprečevanja kriminala je bila šele leta 1950 po vzoru švedskega
preventivnega policijskega delovanja. Organizirana je bila mobilna razstava o delu
policije, prav tako zelo pomemben korak pri razvoju preventive pa je leta 1960
predstavljala ustanovitev komiteja policistov višjega ranga. Naloga komiteja je bila,
da se ukvarja z organizacijo in proceduro policijskega servisa, povezanega s
preprečevanjem kriminala. Naslednji korak, ki so ga napravili v Veliki Britaniji, je bila
ustanovitev nacionalnega centra za preprečevanje kriminala, ki je bil ustanovljen leta
1968. V tem centru so se za preventivno delovanje usposabljali policisti (glej Mikulan,
1997, str. 136).
Danes na lokalni ravni delujejo skupine za povezovanje in preventivno delo, ki so
sestavljene iz članov lokalne skupnosti in policije. Te skupine načrtujejo kampanjo za
preprečevanje kriminala na njihovem področju. Vzporedno s to skupino je
ustanovljena tudi mladinska skupina za preprečevanje kriminala, njeni člani so učenci
različne starosti. Naloge lokalne skupnosti so številne. Največ pozornosti pri delu v
lokalni skupnosti namenjajo izobraţevanju in informiranju ljudi, saj menijo, da je
potrebno najprej spremeniti navade ljudi, da se bodo obnašali bolj samozaščitno in
da se bodo znali izogniti tveganju, da ne postanejo ţrtve kriminala (glej Mikulan,
1997, str. 137).
S sprejetjem listine policijskih reform, imenovane Beli dokument (White paper), so
bili opredeljeni odnosi med policijo in javnostjo pri preprečevanju kriminala. Beli
dokument naj bi pomagal policistom pri vsakodnevnem delu, prav tako bi omogočal
tudi napredek v odnosu z drţavljani, kajti edino skupno delo z njimi zagotavlja
varnost v drţavi. Ţelja drţave je bila, da te spremembe pripomorejo k temu, da se bo
policija bolje odzivala na potrebe in ţelje javnosti. Model »opazovanja v soseski«
(Neighbourhood watch), ki je v Veliki Britaniji zelo razširjen, kaţe, koliko je LS
sposobna skrbeti za lastno varnost oz. kako se lahko sama zavaruje. Policija podpira
model opazovanja v soseski, pomaga z nasveti pri administrativnih zadevah, prav
tako jim posreduje različne informacije o lokalnem kriminalu.
3.2.3

Irska

Tako kot Slovenija ima tudi Irska organiziranost policije na treh ravneh: drţavni,
regionalni in lokalni. V okviru komisariata (v celotni organizaciji na drţavni ravnih je
pet komisariatov, ki jih vodijo pomočniki direktorja - Assistent Commissionar) za
strateško planiranje in kadrovski management imajo tudi sluţbo za opravljanje nalog
s področja v skupnost usmerjenega policijskega dela (Community Relations Unit).
Sluţba šteje šestnajst ljudi in je razdeljena v tri oddelke: oddelek za mladoletnike,
oddelek za etiko in med etnične konflikte ter oddelek za preprečevanje drugih oblik
kriminala. Ta sluţba je bila ustanovljena ţe leta 1979 in je odgovorna za opravljanje
naslednjih nalog:
razvijanje koncepta v skupnost usmerjenega policijskega dela in skrbeti za čim
boljšo integracijo policistov v lokalno skupnost;
razvijanje in vključevanje v različne nacionalne programe preprečevanja
mladoletniškega kriminala, ki vključuje tudi koordinacijo, spremljanje ter
ocenjevanje teh programov;
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razvijanje preventivne strategije, ki vključuje različne aktivnosti vključevanja
drţavljanov na področju situacijske preventive oz. problemsko usmerjenega
policijskega dela;
koordiniranje in spremljanje tako policijske kot vladne pobude glede vloge policije
v druţbi ter njene učinkovitosti pri izvajanju predpisov na različnih področjih;
zagotavljanje učinkovite pomoči ţrtvam kaznivih dejanj;
spremljanje in razvijanje politike glede vseh aspektov policije in njene podobe v
javnosti, da bi tako lahko oblikovali najbolj objektivno vizijo policije v druţbi.
Na regionalni ravni imajo sluţbo za v skupnost usmerjeno policijsko delo, ki pa šteje
5 ljudi. Na lokalni ravni pa imajo policiste za delo v lokalni skupnosti (Community
Garda), ki imajo enako vlogo kot pri nas vodje policijskih okolišev.
Sluţbo za v skupnost usmerjeno policijsko delo (Community Relations Unit) na ravni
drţave lahko primerjamo tudi z našim oddelkom za preventivo, le da imajo veliko
večje število ljudi, ki pokrivajo tudi področje kriminala, zlasti mladoletniškega in
problematiko drog. Ukvarjajo se tudi z drugimi aspekti, ki so povezani s podobo
policije v javnosti. Drugačna umeščenost sluţbe v organizacijsko strukturo policije je
omogočala tudi pokrivanje različnih področij. Na Irskem izvajajo trenutno več
programov.
Forum v skupnost usmerjenega policijskega dela (Community policing
FORUM)
Na Irskem imajo podobno partnersko sodelovanje s predstavniki LS kot pri nas. Pri
nas jih imenujemo posvetovalna telesa, na Irskem pa Forumi v skupnost
usmerjenega policijskega dela. Enega od takšnih forumov imajo tudi v severnem
predelu mesta Dublin. Ustanovljen je bil leta 1999, in sicer na pobudo različnih
agencij v mestu (Inter – Agency Drugs Project, Inner City Organisation Network).
Forum je sestavljen iz predstavnikov zgoraj navedenih agencij, predstavnikov policije
in mestne oblasti ter predstavnikov prebivalcev LS. Na ustanovitveni seji so izvolili
tudi odbor, ki vodi Forum in skrbi za nadzor izvajanja različnih projektov. Predstavnik
odbora je tudi nekdo iz vrst policije, ponavadi je to komandir PP. Prav tako ima
Forum tudi koordinatorja, ki je stalno zaposlen in ga plačuje mestni svet. Njegova
naloga je, da skrbi za stalen stik med odborom in prebivalci LS. Ima svojo pisarno, v
katero ljudje prihajajo z različnimi problemi, ki naj bi jih obravnavali in reševali na
Forumu.
Mladi imajo velikokrat probleme, s katerimi si ne upajo na policijo, zato pa lahko
pridejo h koordinatorju v pisarno, mu problem razloţijo in koordinator vzpostavi stik s
policijo. Glavni namen Foruma je, da koordinira skupno strategijo med LS, mestno
oblastjo in policijo na področju različnih varnostnih problemov, predvsem pa na
področju drog. Na primer: v določenem predelu mesta je bilo veliko problemov s
preprodajo in uţivanjem drog. V Forumu so pripravili obseţen projekt, ki naj bi ta
problem rešil. Ugotovili so, da v tem predelu mesta ţivijo ljudje, ki so brezposelni ali
pa imajo zelo nizke dohodke. Stanovanjske hiše oz. bloki, v katerih so ţiveli, so bili v
zelo slabem stanju, zato so se v te bloke naseljevali vedno znova in znova ljudje z
nizkimi dohodki, saj so bile najemnine za stanovanja zaradi slabega stanja tudi zelo
nizke. Rešitev problema je bila sledeča:
s pomočjo denarja mestne občine in tudi drţave so obnovili vsa stanovanja, tako
zunanjost kot notranjost (stanovalci plačujejo enako najemnino kot pred obnovo);
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zgradili so otroška igrišča, zelenice in vrtove z roţami;
vsi vhodi v bloke imajo nadzorni sistem (videokamere);
gradbeni investitorji imajo velike davčne olajšave, če začnejo graditi v tem okolju
bolj prestiţna stanovanja (namen je mešanje različnih slojev prebivalstva, da tako
ne nastajajo različna geta);
mestna oblast pomaga pri iskanju zaposlitve mladih ljudi;
v tem okolju je tudi pisarna Foruma s koordinatorko;
stalno je tudi prisoten policist za lokalno skupnost (community garda).
Projekt je trajal tri leta. Na podlagi evalvacije, ki so jo naredili po zaključku projekta,
so ugotovili, da preprodaje drog v tem okolju ni več. Zaradi pisarne in sodelovanja
policije v Forumu se varnostni problemi zelo hitro rešujejo ţe na začetku. Slabost
tega projekta je edino ta, da se je problem drog preselil drugam, in sicer tja, kjer
takšnega Foruma nimajo.
Mladinski center v Limericku
Naslednji projekt, ki si ga bomo ogledali, je mladinski center v Limericku. To je eden
od številnih projektov, ki jih je oblikovala policija skupaj z ministrstvom za
pravosodje in lokalno oblastjo, kjer se projekti izvaja. Projekt je bil oblikovan oz. so
ga začeli izvajati leta 1997. Teritorialno pokriva juţni del mesta Limerick na zahodu
Irske. Ciljna skupina tega projekta so mladi ljudje do sedemnajstega leta starosti z
različnimi karakteristikami:
tisti, ki kaţejo znake anti-socialnega obnašanja, ne spoštujejo zakonov in so ţe bili
obravnavani s strani policije;
tisti, ki so vključeni v negativne vrstniške skupine;
tisti, ki veliko izostajajo iz šole in imajo velike teţave pri učenju;
tisti, ki imajo omejen dostop do različnih aktivnosti (športnih, kulturnih, zabavnih,
itd).
Policija je tista, ki se odloči, koga bo vključila v projekt. Zelo pomembno je, da
policist za delo v LS (Community Garda) dobro opravlja svoje delo, saj se na podlagi
njegovih podatkov in informacij odločijo, koga bodo izbrali. Dobro mora poznati
druţine in okolje, iz katerega ti otroci in mladostniki prihajajo.
Namen tega projekta oz. cilji so:
da mladostniki, ki so ţe storili KD, ne gredo v zapor za mladoletnike, ampak so
vključeni v projekt, s tem pa ne dobijo policijske kartoteke oz. niso obsojeni za
KD;
da se z vključevanjem otrok, ki še niso storili KD, vendar imajo več moţnosti, da
zapadejo v deviantna dejanja, prepreči, da bi do tega prišlo;
zmanjšanje deviantnih pojavov mladih, kot so nasilje med mladimi ter zloraba drog
in alkohola;
zmanjšanje odsotnosti iz šole;
izboljšati odnose med mladimi in policijo;
razvijati občutek odgovornosti in razvijati vrednote med mladimi;
znati se učiti na lastnih izkušnjah;
dati jim širši pogled ter razumevanje ţivljenja in sveta nasploh.
V projektu mladim ponujajo različne programe. Naj jih naštejem le nekaj: športne
aktivnosti (plezanje, atletika, boks, košarka, nogomet ...), skrb za konje (hranjenje,
zdravljenje, treniranje, kupovanje, prodajanje …), ţivljenje nasploh (kako se odločati
in kako sprejemati odgovornost, kako reševati konflikte, kako vidijo sami sebe, kako
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premagovati stres, osebne vrednote). Mladostniki se sami odločajo, kateri program
ţelijo obiskovati. Programe vodijo različni strokovnjaki s posameznih področij. Policisti
(Community Garda) se v programe redno vključujejo, se pogovarjajo z mladostniki in
so v stalnem stiku z njimi. Vsako leto je v programe vključenih okoli petdeset otrok.
Ocene projekta kaţejo, da se okoli 50% otrok oz. mladostnikov, ki s bili vključeni v
projekt, ne vrne več na pota deviantnega obnašanja.
3.2.4

Švedska

Švedska nacionalna policija je močno navezana k preventivnemu delovanju v LS.
Prav tako je Švedska veliko prispevala k razvoju novih preventivnih programov.
Zanimivo je dejstvo, da je pri izpopolnjevanju in izboljšanju teh netradicionalnih
pristopov pogosto vključevala tradicionalno paravojaško taktiko. Švedske preventivne
programe lahko delimo v:
splošne programe za preprečevanje kriminala,
programe za preprečevanje kriminala na javnih krajih,
programe za preprečevanje prometnih nesreč,
programe za preprečevanje mladoletniške delikvence.
Kot okvir za karakterizacijo švedskih preventivnih programov lahko vzamemo tri
dimenzije policijskega dela, ki ločujejo tradicionalne pristope od netradicionalnih.
Prva je t.i. pravna dimenzija: tradicionalni model kontrole kriminala vključuje stroge
ukrepe za zavarovanje LS pred kriminalom.
Druga dimenzija taktike: tradicionalni model boja proti kriminalu zaposluje policiste,
ki uporabljajo represivne metode v boju proti kriminalu, model policijskega dela v LS
pa zaposluje policiste za preventivo, ki preprečujejo kriminal z reševanjem konfliktov,
svetovanjem, itd.
Naslednja je dimenzija metodologije: tradicionalna policijska administracija teţi k
temu, da ohranja konvencionalno policijsko prakso in jo ocenjuje zelo intuitivno.
Moderna eksperimentalna policijska administracija je motivirana za nove programe
(glej Mikulan, 1995, str. 84).
Leta 1973 so na Švedskem namestili na 119 PP policiste za preventivo. Skupno
število policistov je bilo okoli 180. Njihova primarna naloga je bila svetovanje
posameznikom, skupinam in poslovnim ljudem o zaščiti pred viktimizacijo. Pripravili
so poseben preventivni program pred vlomi, ki je dvostranski. Najprej je policija
skušala zmanjšati število vlomov na ta način, da je organizirala široko kampanjo
preko medijev, da bi lahko spodbudila ljudi na bolj samozaščitno vedenje. Nato pa so
policisti za preventivo sami prepričevali ljudi, naj vgradijo alarmne naprave, boljše
ključavnice … za zavarovanje svojega premoţenja.
Naslednji program, ki je precej zanimiv in se imenuje «policija za zavarovanje
zgradb«, deluje na principu patruljiranja po trgovinah in stanovanjskih blokih. Policisti
patruljirajo zjutraj, ko tovornjaki pripeljejo blago, in popoldne, ko v trgovinah delajo
obračune. Policisti poznajo večino delikventov v soseski, večkrat obiskujejo mladinske
klube in poznajo tudi mladoletniške delikvente. Obiskujejo tudi klube za odrasle, zato
prebivalci lokalne skupnosti svojega policista pogosto imenujejo »naš policist«. Ta
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program je eden najbolj priljubljenih na Švedskem, vendar je pogostokrat problem
pri policistih, ki se neradi odločajo za to delo, saj se čutijo izolirane od ostalega
policijskega dela in drugih policistov. Švedsko policijsko vodstvo se na vse načine
trudi, da bi delovno mesto postalo privlačnejše (glej Mikulan, 1995, str. 86).
Kljub slovesu o izredno liberalnem kazenskem pravu švedski zakon daje znatno
prednost varnosti lokalne skupnosti pred varnostjo posameznika, kar je v popolnem
nasprotju na primer s kazenskim pravom Zdruţenih drţav Amerike. V okviru
zmanjšanja nasilja se lotevajo problemov na vseh področjih enako, pa naj gre za
striktno kontrolo oroţja, cenzuriranje nasilja na televiziji, skritih kamer v podzemni
ţeleznici ali preventivnega opazovanja posameznikov, ki utegnejo predstavljati
groţnjo za varnost ljudi. Nepotrebna smrt, ki jo povzroči pijani voznik, se primerja z
umorom pri ropu.
Švedska policija je dokazala, da je sprejemljiva za različne spremembe in poskuse
tudi na področju oblikovanja nove policijske vloge (policist za preventivo) in je v zvezi
s tem sprejela velike organizacijske spremembe. Namesto da bi čakala na pozive in
prijave o kriminalnih dejanjih, je razvila dejavno taktiko preprečevanja in odkrivanja
kriminala. Uspelo ji je tudi spremeniti lastno podobo, saj se odslej v javnosti vse bolj
kaţe kot pomočnica ljudem, učiteljica zakonov in prava, svetovalka za preprečevanje
kriminala, ipd. Švedska policija enako poudarja tako represivno kot preventivno
policijsko delo, prav tako pa je dokazala, da sta lahko represivno in preventivno delo
komplementarna in lahko drug drugega podpirata. Švedska kriminalna politika temelji
na ugotovitvah, da ima zakonodaja s področja stanovanjske politike, izobraţevanja,
otroškega varstva in zaposlovanja veliko večji vpliv na stopnjo kriminala kot pa
zakonodaja, ki usmerja delo policije in kazenski sistem (glej Mikulan, 1995, str. 88).
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4 OBLIKE PARTNERSKEGA SODELOVANJA MED POLICIJO IN
JAVNOSTJO
4.1 POSVETOVALNA TELESA IN FORMALNI TEMELJI ZA USTANAVLJANJE
ZAKON O POLICIJI
Zakon o Policiji ZPol (Uradni list RS, št. 49/98 z dne 3. 7. 1998) je prinesel kar nekaj
novosti. Med njimi je tudi 21. člen, ki pravi, da PP in PU sodelujejo v okviru svojih
pristojnosti z organi LS na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v LS. PP
in PU sodelujejo tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami, ki usmerjajo
dejavnost k zagotavljanju večje varnosti oz. k vzpodbujanju varnostnega
samoorganiziranja prebivalcev ter jim v okviru svojih pristojnosti in moţnosti nudijo
pomoč. V ta namen PP in PU ter organi, organizacije in institucije iz prejšnjega
odstavka sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene
oblike partnerskega sodelovanja.
Na podlagi tega člena lahko komandir PP ali direktor PU da pobudo za ustanovitev
različnih, prej navedenih oblik partnerskega sodelovanja, različnim subjektom v
lokalni skupnosti.
PRAVILA POLICIJE
O sodelovanju policije in LS podrobno opredeljujejo tudi Pravila policije, ki jih je izdal
Generalni direktor policije (2000) v III. Poglavju, in sicer od člena 51 do člena 55:
PP in PU v okviru svojih pristojnosti z organi samoupravne LS sodelujejo na
področjih, ki so povezane z varnostjo. PP in PU sodelujejo tudi z drugimi organi,
organizacijami in institucijami, ki dejavnost usmerjajo v zagotavljanje varnosti oz.
vzpodbujanje varnostnega samoorganiziranja prebivalcev ter jim v okviru svojih
pristojnosti in moţnosti zagotavljajo pomoč (51. člen Pravil policije).
PP, PU in organi samoupravne LS, organizacije in institucije iz prejšnjega člena lahko
sporazumno ustanavljajo različne oblike partnerskega sodelovanja. Partnersko
sodelovanje je lahko organizirano v svetih, sosvetih, komisijah in drugih dogovorjenih
oblikah. Oblike partnerskega sodelovanja se lahko določijo z ustanovitvenim aktom
(52. člen Pravil policije).
PP partnersko sodelujejo s samoupravno LS tudi preko VPO, ki skupaj z organi
samoupravne LS, posamezniki, formalnimi in neformalnimi organizacijami,
institucijami, društvi in drugimi opravljajo preventivno delo. Metode preventivnega
dela VPO pri partnerskem sodelovanju z navedenimi organi samoupravne LS so
izobraţevanje, svetovanje, delo z oškodovanci kaznivih ravnanj in prometnih nesreč,
organiziranje preventivnih aktivnosti in projektov, sodelovanje v preventivnih akcijah
in projektih ter različne pomoči, ki sodijo v pristojnost policije (53. člen Pravil
policije).
Namen partnerskega sodelovanja s samoupravno lokalno skupnostjo je predvsem:
- vzpodbujanje drţavljanov k samozaščitnemu ravnanju in varnostnemu
samoorganiziranju ter pomoči;
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- preventivno delo oz. skupno preprečevanje varnostne problematike;
- odkrivanje in odstranjevanje vzrokov in pogojev za nastanek kaznivih dejanj,
prekrškov in drugih negativnih pojavov;
- vplivanje na varnostno zavest drţavljanov;
- obveščanje drţavljanov o varnostni problematiki v lokalni skupnosti, o delu policije
in moţnostih za preprečevanja kaznivih dejanj in drugih negativnih dejanj ter
pojavov, ki vplivajo na občutek varnosti, in
- reševanje druge varnostne problematike (54. člen Pravil policije).
EVROPSKA LISTINA O URBANIH OKOLJIH
Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope je leta 1992 sprejel Evropsko listino
o urbanih okoljih, ki na prvem mestu poudarja pravico drţavljanov do varnosti,
čistega in zdravega okolja, enake moţnosti do zaposlovanja, bivanja, mobilnosti,
zdravja, preţivljanja prostega časa, športnega in kulturnega udejstvovanja,
multikulturne integracije, visoke kakovosti gradnje, usklajevanja dejavnosti,
ekonomskega in trajnega razvoja, dostopnosti do storitev in dobrin, ohranjanja
narave in virov, osebnega uresničevanja, medmestnega sodelovanja, učinkovitih
finančnih mehanizmov in struktur ter enakosti. Listina v poglavju o varnosti v urbanih
okoljih in preprečevanju kriminalitete določa načela, ki bi jih bilo priporočljivo
upoštevati pri zagotavljanju varnosti in preprečevanju kriminalitete v urbanih okoljih
(glej Meško, Partnersko zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti – ţelje, ideali in
ovire). V nadaljevanju so predstavljena načela, kot si sledijo v originalnem
dokumentu. Načela so:
1. Politika zagotavljanja varnosti in preprečevanja kriminalitete mora
temeljiti na preprečevanju kriminalitete, izvrševanju zakonov in
medsebojni usklajenosti:
ugotovitve kriminoloških študij kaţejo, da so vzroki kriminalitete številni. Zaradi
narave kriminalitete so torej odzivi nanjo zelo različni, biti pa morajo koordinirani. To
pomeni, da je potrebno ustvariti pogoje za partnersko sodelovanje med vsemi
strukturami na lokalni ravni, pri čemer imajo pomembno vlogo izvoljeni predstavniki,
uradniki, policisti, sodniki za prekrške, toţilci, sodniki, socialni delavci in različna
društva. Za doseganje višje ravni varnosti je potrebno analizirati kriminaliteto, iskati
moţnosti za reševanje varnostne in kriminalitetne problematike, ocenjevati ustaljene
prakse in razvijati nove programe. Dejavnost na področju zagotavljanja varnosti in
preprečevanja kriminalitete mora biti sistemsko urejena. V primeru, ko se
posameznika obsodi za KD, mu je po prestani kazni potrebno omogočiti ponovno
integracijo v okolje, ţrtvi KD pa zagotoviti povračilo škode.
2. Lokalna politika na področju zagotavljanja varnosti in preprečevanja
kriminalitete mora temeljiti na analizi statističnih podatkov in drugih
pokazateljev varnosti in kriminalitete:
lokalna politika na področju zagotavljanja varnosti občanov mora temeljiti na
kakovostnih statističnih podatkih in primernih drugih virih, ki omogočajo čim boljši
pregled nad obstoječo problematiko. V ta namen je potrebno z upoštevanjem kraja
in časa storitve kaznivih dejanj ter značilnosti storilcev izdelati podrobne analize
kriminalitete. Poleg tega je potrebno opraviti lokalno viktimizacijsko študijo in
pridobiti podatke od društev, ki se ukvarjajo z ţrtvami kriminalitete, socialnih
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delavcev in drugih strokovnjakov. To je temelj za nadaljnje delo v okviru partnerstva
na področju zagotavljanja varnosti in preprečevanja kriminalitete. Sistem spremljanja
tovrstne problematike mora biti kontinuiran proces.
3. Preprečevanje kriminalitete temelji na sodelovanju vseh članov
skupnosti:
ugotovitve kriminoloških študij kaţejo, da so najpogostejši dejavniki kriminalitete v
urbanih okoljih povezani z odtujenostjo ljudi, teţavami mladih ljudi, kulturnim
konfliktom, druţino, šolo in drugimi dejavniki. V okviru te točke je potrebno izboljšati
urbano okolje, omogočiti mladim zdrav način ţivljenja, rekreacijo, šolanje in moţnost
zaposlovanja. Posebno pozornost je potrebno nameniti prebivalcem, ki imajo na teh
področjih teţave, zagotoviti sistem, ki bo omogočal ekonomsko integracijo (moţnost
vključitve delovne sile na trg) in zagotoviti ustrezno stanovanjsko politiko.
4. Učinkovita varnostna politika v urbanih okoljih je odvisna od
sodelovanja med policijo in lokalno skupnostjo:
policija si mora prizadevati za dialog z drţavljani in njihovimi predstavniki. Potrebno
je zagotoviti koordinirano sodelovanje moţnih akterjev v LS, ki lahko pripomorejo k
večji varnosti: potrebno je vzpostaviti nadzor nad problematičnimi območji v
kritičnem času in zagotoviti sodelovanje policije z drţavljani po načelu partnerstva. V
okvir teh dejavnosti sodijo: sodelovanje pri izobraţevanju mladih, sodelovanje s
pravosodnimi organi v razpravah o politiki dela toţilstev, svetovanje lokalnim
skupinam in drţavljanom v zvezi z zmanjševanjem priloţnosti za tatvine, tehnično
varovanje premoţenja, organizirano med sosedsko varovanje, nadzor nad
dejavnostmi zasebne varnosti in sodelovanje s centri za socialno delo ter ustrezno
odzivanje na prijave drţavljanov.
5. Treba je opredeliti in izvajati lokalno politiko na področju drog:
zasvojenost z drogo je povezana tudi z dejavniki, ki vplivajo na kriminaliteto.
Sodobne analize kriminalitete kaţejo na povezavo med kriminaliteto in uţivanjem
droge. Govorimo o dveh vrstah problemov, in sicer KD v zvezi s preprodajo droge in
KD, ki jih izvršujejo posamezniki in skupine, da bi si pridobili sredstva za nakup
droge. Pregon preprodajalcev droge je v največji meri v pristojnosti kriminalistične
policije in pravosodnih organov. LS si mora prizadevati za zmanjševanje
povpraševanja po drogi. Usklajene preventivne in varnostne dejavnosti na tem
področju morajo temeljiti na dosledni analizi, ki jo naredijo predstavniki zdravstvene
in socialne sluţbe. Prizadevanja za zmanjševanje problemov v zvezi z drogo temeljijo
na informacijskih programih, predvsem pa na usmerjanju pozornosti na mlade v šoli
in zunaj nje. Lokalna politika za reševanje problematike v zvezi z drogo mora
vsebovati tudi usposabljanje strokovnjakov (učiteljev, socialnih delavcev in drugih), ki
prihajajo v stik s problematičnimi skupinami. Potrebno je tudi razmisliti o moţnostih
za delitev čistih brizgalk in predpisovanje nadomestnih drog.
6. Razvijati je potrebno programe za preprečevanje kriminalnega
povratništva in alternativ zaporne kazni:
prestajanje zaporne kazni običajno vodi v povratništvo, zato naj bi zaporno kazen
izrekli le za najbolj huda KD. Potrebno je razviti alternativne oblike kaznovanja
storilcev, ki omogočajo sistematičen in hiter odziv druţbe na KD, pri čemer je v
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ospredju ponovna vključitev storilca v skupnost, da bi se preprečilo nadaljevanje
kriminalne dejavnosti. Alternative zapornih kazni bi lahko bile delo v korist skupnosti
in delo zunaj zapora z namenom povrnitve škode oškodovancem oziroma ţrtvam KD,
vključevanje v izobraţevalne in kulturne dejavnosti v zaporu in vključevanje
obsojencev v skupnost v fazi priprave na odpust iz zapora.
7. Pomoč ţrtvam kriminalitete je ključna v politiki na področju lokalne
varnosti:
pomoč ţrtvam in programi za ţrtve kriminalitete so moralna obveznost druţbe in
vzporednica prizadevanj za reintegracijo storilcev KD v druţbo. Ti ukrepi vsebujejo
ustanovitev javnih sluţb ali društev za pomoč in svetovanje ţrtvam, ki zagotavljajo
spremljanje prijave na policiji in ugotavljajo, ali so organi pregona dejavni na tem
področju. V imenu ţrtve lahko zaprosijo za podatke o reševanju primera. Dejavnosti
na tem področju so namenjene tudi pomoči oškodovancu in njegovi pripravi na
pričanje v kazenskem postopku.
8. Preprečevanje kriminalitete mora biti prednostna dejavnost, zato je
treba tudi povečati finančne vire:
visoka stopnja kriminalitete in prestopniškega vedenja sta na splošno pojmovana kot
nadloga evropskih mest. Kljub temu, da se o problematiki preprečevanja kriminalitete
veliko razpravlja na različnih ravneh in da je o tem veliko napisanega, lokalne oblasti
nimajo dovolj finančnih virov za reševanje kriminalitete in varnostne problematike.
4.1.1

Namen in cilji ustanavljanja posvetovalnih teles

Namen ustanavljanja posvetovalnih teles je predvsem v tem, da policija skupaj z
drţavljani v partnerskem odnosu zagotovi učinkovitejše reševanje varnostnih
problemov in s tem kvalitetnejšo varnost za vse.
Cilji ustanavljanja posvetovalnih teles so:
 zmanjšanje števila KD,
 povečati občutek varnosti pri ljudeh, kar pomeni, da bodo ljudje bolj sproščeni,
bolj sproščeno se bodo gibali in delovali, zmanjšal se bo stres in bolezni, kar
dolgoročno zopet zmanjša stroške,
 vzpodbuditi visoko stopnja varnostne zavesti in soodgovornosti ljudi pri
zagotavljanju njihove varnosti oz. pri ljudeh je potrebno vzpodbuditi občutek, da
so pomembni in soodgovorni pri zagotavljanju svoje varnosti in s tem varnosti v
svojem okolju,
 zagotavljanje čim večje stopnje varnosti s pomočjo partnerskega sodelovanja,
medsebojnega obveščanja in skupnega iskanje rešitev med vsemi subjekti javnega
ţivljenja v LS,
 obveščanje javnosti o moţnosti preprečevanja kriminala in o zaščiti pred
kriminalom, organiziranje raznih formalnih in neformalnih srečanj, na katerih je
potrebno seznaniti javnost o raznih oblikah in načinih preprečevanja kriminala in o
zaščiti, s katero zmanjšajo moţnost postati ţrtev,
 obveščanje javnosti o delu policije in o delu drugih institucij, ki delujejo na
različnih področjih zagotavljanja varnosti drţavljanov, kar pomeni, da mora biti
delo policije predstavljeno javnosti, ljudi je potrebno seznaniti s pristojnostmi
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policije ter pristojnostmi ostalih institucij na področju varnosti in kako lahko
policija pomaga,
 javnosti je potrebno predstaviti delo policije, pohvaliti se je potrebno z uspehi in
tudi povedati, kje »škripa«, posebej pomembno pri tem je upoštevanje
spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter zaupnosti podatkov,
 zaupanje v policijo.
Uspešnost policijske organizacije v prihodnje ne bo odvisna samo od zakonitosti in
strokovnosti opravljenega dela, temveč in predvsem od spoštovanja človekovih pravic
in svoboščin (glej Kriteriji za organiziranje in delovanje posvetovalnih teles,1998,str.
3)
4.1.2

Ustanavljanje in princip delovanja

Posvetovalna telesa lahko ustanavljajo različni subjekti LS. Ustanovitelj je lahko
občina. V tem primeru ţupan na podlagi statuta občine izda sklep o ustanovitvi
posvetovalnega telesa. Če je ustanovitelj PU ali PP, tako posvetovalno telo ustanovi
na podlagi zakona. Pobudo za ustanovitev lahko dajo tudi občani, vendar gre za
neformalno obliko povezovanja in partnerskega sodelovanja, zato niso potrebni
formalni postopki za ustanovitev, prav tako tudi ne za ukinitev. Ustanovitelji in člani
posvetovalnega telesa morajo biti popolnoma enakopravni. Njihova medsebojna
razmerja morajo temeljiti na partnerskem sodelovanju. Princip delovanja je na
skupnem reševanju problemov in odpravljanju vzrokov, ki vodijo h KD in prekrškom.
Posvetovalno telo obravnava vzroke problemov in išče rešitve za njihovo
odpravljanje, kar pomeni, da se ne ukvarja s preiskovanjem KD in drugih negativnih
pojavov v okolju. Na različne načine lahko vzpodbuja udeleţbo širše javnosti. Celoten
princip delovanja namreč temelji na svobodnih odločitvah brez formalnih oblik in
obveznosti (po Mikulan, 2002).
4.1.3

Organiziranost posvetovalnih teles

Partnersko delovanje mora biti organizirano tako, da lahko zagotavlja interese in
ţelje ljudi tam, kjer ţivijo in delajo, se pravi na najniţji ravni teritorialne in politične
organiziranosti, v LS. Posvetovalna telesa morajo imeti natančno določen namen, cilj,
način delovanja, področje dela, teritorialni obseg, članstvo in financiranje.
Posvetovalna telesa se lahko organizirajo na ravni občin, MO, MČ ali KS. Teritorialna
organiziranost je lahko različna. Takšna je praksa drugod po svetu. Običajno pa se
upoštevajo policijske administrativne meje ali meje LS. Ko začrtujemo teritorialne
meje posvetovalnih teles, moramo imeti v mislih dvoje. Če se posvetovalna telesa
oblikujejo v okviru LS (občin), bo prišlo do tega, da se bodo prečkale meje policijskih
administrativnih meja (PP in PO), če pa so meje v skladu s policijskimi
administrativnimi mejami, pa lahko prihaja do določenih nejasnosti pri potrebah in
interesih občin in KS. Najpogostejša praksa v svetu je, da ima ena PP eno
posvetovalno telo. Dogaja pa se, da PP v svojih posvetovalnih telesih obravnavajo
zelo različne interese in ţelje LS. V tem primeru običajno ustanovijo manjša delovna
telesa (posvetovalne skupine), ki teritorialno pokrivajo manjše soseske, ulice ali MČ,
in se sestajajo le občasno oz. glede na potrebe. Člani te skupine morajo izvoliti
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predstavnika, ki bo povezan s krovnim posvetovalnim telesom na mestni ravni.
Priporočljivo je, da so različne oblike povezovanja čim bolj fleksibilne, kajti le tako
bodo zagotavljale občutljive potrebe LS. Potrebne so tudi razlike v sestavi članstva
posvetovalnih teles v mestih in na podeţelju. V večjih mestih naj bodo sestavljene iz
predstavnikov različnih javnosti, medtem ko v manjšem kraju lahko sodelujejo vsi
občani (glej Mikulan, 2002, str. 25).
4.1.4

Področje dela in naloge

Področje dela delimo na podlagi policijske delitve, kot so kriminal, javni red in mir,
prometna varnost, varovanje drţavne meje in tujci, ter na podlagi občutka varnosti in
strahu pred kriminalom pri ljudeh. Naloge, ki naj jih posvetovalna telesa opravljajo,
pa so naslednje:
- obravnavanje in analiziranje varnostnih razmer v LS,
- oblikovanje strategije odpravljanja vzrokov kriminalnih dejanj,
- oblikovanje in izvajanje projektov, akcij ...,
- pridobivanje finančnih sredstev in strokovnih sodelavcev za izvajanje
projektov,
- ustanavljanje delovnih skupin na ravni sosesk, MČ in KS,
- izdajanje preventivnih materialov (zloţenke, plakati, videokasete …),
- organiziranje in vodenje okroglih miz,
- seznanjanje javnosti o delu posvetovalnih teles.
Prav gotovo je lahko seznam še širši. Različne probleme v mestih in na vasi bo
potrebno tudi različno reševati. Skupna značilnost posvetovalnih teles je, da se v
večini ne bodo ukvarjala z resnim kriminalom. V LS se namreč pojavljajo številni
drobni, vendar moteči pojavi, ki kljub temu ogroţajo občutek varnosti pri ljudeh. Med
te primere prav gotovo sodijo glasna glasba, lajanje psov, kričanje, razbite steklenice
po pločnikih, odvrţene injekcijske igle narkomanov, prostitutke na cesti ... Naloga
posvetovalnih teles je, da o teh problemih razpravljajo in iščejo rešitve za njihovo
odpravo (po Mikulan, 2002, str. 26-27).
4.1.5

Teritorialna organiziranost posvetovalnih teles

V Sloveniji je ustanovljenih ţe 153 posvetovalnih teles, največ jih je na območju
Ljubljane in Maribora (podatki GPU so iz februarja 2008). Na območju PU Krško še ni
posvetovalnih teles. Posvetovalna telesa imajo več različnih imen, od varnostnih
sosvetov, sosvetov za varnost, posvetovalna skupina, sosvet za varnost občanov, ipd.
POLICIJSKA UPRAVA CELJE: Svet za javno varnost MO Celje, Sosvet za varnost
občine Štore, Sosvet za varnost občine Dobrna, Sosvet občine Slovenske Konjice "Za našo skupno varnost", Sosvet za zagotavljanje varnosti ljudi in premoţenja v
občini Zreče, občina Vitanje - Sosvet policije, MO Velenje - Sosvet za izboljšanje
varnosti občanov, občina Ţalec - Komisija za dvig varnostne kulture, občina Laško -
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Sosvet za partnersko sodelovanje na področju varnosti v občini Laško, občina
Rogatec - Sosvet za varnost, Sosvet za izboljšanje varnosti občanov občine Šentjur.
POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO: Sosvet za varnost v občini Ţuţemberk,
Sosvet za varnost v občini Dolenjske Toplice, Sosvet za preventivo v občini
Metlika, VS KS Bučna vas, Sosvet za varnost KS Mirna, Posvetovalno telo o varnosti
občine Semič, KS Račje selo, Sosvet za varnost občine Trebnje, VS v občini
Šentjernej, VS v KS Rosalnice, Svet za varnost v občini Škocjan.
POLICIJSKA UPRAVA KOPER: VS MO Koper, Posvetovalno telo KS Olm–Prisoje,
Posvetovalno telo KS Koper–center, Posvetovalno telo KS Gradin in Gračišče, VS
koprskega pristanišča, Operativna pomorska koordinacija, Sosvet za varnostne
zadeve občine Izola, VS občine Piran, VS občine Seţana, Posvetovalna skupina KS
Portoroţ, Posvetovalna skupina KS Lucija, Posvetovalna skupina KS Piran,
Posvetovalna skupina štirih obmejnih krajevnih skupnosti: KS Sečovlje - KS Nova vas
nad Dragonjo - KS Sv. Peter - KS Padna.
POLICIJSKA UPRAVA KRANJ: Svet za varnost MO Kranj, Sosvet za varnost in
promet občine Cerklje na Gorenjskem, Svet za varnost občine Naklo, Svet za javno
varnost občine Preddvor, Sosvet za varnost občanov občine Bohinj, Sosvet za varnost
občanov občine Bled, Sosvet za varnost občanov občine Kranjska Gora, Sosvet za
preprečevanje in proučevanje varnostnih problemov v občini Trţič, Svet za varnost v
občini Ţirovnica, Sosvet za varnost občanov Občine Radovljica, Svet za varnost v
občini Jesenice.
POLICIJSKA UPRAVA POSTOJNA: Posvetovalno telo ţupana občine Ilirska
Bistrica, PP Ilirska Bistrica, Postaje mejne policije Jelšane in Postaje mejne policije
Starod, VS Postojna, VS občine Pivke in PP Postojna.
POLICIJSKA UPRAVA MURSKA SOBOTA: Svet za izboljšanje varnosti MO Murska
Sobota, VS Moravske Toplice, VS Puconci, VS Beltinci, VS Cankova, VS občine Gornja
Radgona, VS občine Radenci, VS občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Forum za
zagotavljanje varnosti občanov na območju občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje,
Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana, VS občine Verţej, VS občine Tišina, VS
občine Ljutomer, VS občine Razkriţje.
POLICIJSKA UPRAVA NOVA GORICA: VS občine Idrija, VS občine Ajdovščina,
Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Nove Gorice - Mestna občina, VS
občine Vipava, Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov bčine ŠempeterVrtojba, VS Bovec, VS Miren, VS Tolmin, VS Cerkno, VS Dobrovo.
POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA: Svet za varnost MO Ljubljana, Sosvet za
varnost občanov ČS Ljubljana-Center, Sosvet za varnost občanov ČS Trnovo, Sosvet
za varnost občanov ČS Vič ,Sosvet za varnost občanov ČS Posavje, Sosvet za zaščito,
reševanje in civilno obrambo ČS Rudnik, Sosvet za varnost občanov ČS Roţnik,
Sosvet za varnost občanov ČS Polje, Sosvet za varnost občanov ČS Moste, Sosvet za
varnost občanov ČS Jarše, Odbor za spremljanje reda in varnosti občanov ČS Dravlje,
Sosvet za varnost občanov ČS Šentvid, Odbor za zaščito,reševanje in civilno obrambo
ČS Šmarna gora, Sosvet za varstvo občanov ČS Šiška, Posvetovalno telo s področja
varnosti občine Borovnica, Svet za varnost občine Dol pri Ljubljani, Sosvet za varnost
občanov občine Domţale, Sosvet za varnost občanov v občini Moravče, Sosvet za
varnost občanov Trzin, VS v občini Vrhnika, Komisija za zagotavljanje varnosti občine
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Grosuplje, Komisija za varnost občanov občine Ivančna Gorica, Sosvet za varnost
občine Vodice, Svet za varnost drţavljanov Trbovlje, Svet za varnost drţavljanov
občine Zagorje ob Savi, Svet za varnost drţavljanov občine Hrastnik, Svet za
izboljšanje varnosti občin Kamnik in Komenda, Svet za varnost občanov Ribnica,
Sosvet za varnost občanov občine Ig, Svet za varnost občanov občin Dobrova in
Polhov Gradec, Svet za varnost občine Kočevje, VS Šmartno pri Litiji, Svet za
preventivo v cestnem prometu občine Horjul, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Velike Lašče, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Brezovica, Sosvet za varnost občine Škofljica.
POLICIJSKA UPRAVA MARIBOR: VS MO Maribor, VS MČ Center, VS MČ Koroška
vrata, VS MČ Ivan Cankar, VS KS Bresternica – Gaj, VS KS Kamnica, VS KS Malečnik
– Ruperče, VS MČ Tabor, VS MČ Magdalena, VS MČ Nova vas, VS MČ Pobreţje, VS
MČ Studenci, VS MČ Radvanje, VS MČ Brezje, Dogoše, Zrkovci, VS MČ Tezno, VS KS
Limbuš, VS KS Pekre, VS KS Razvanje, VS občine Miklavţ na Dravskem polju, VS
občine Ruše, VS občine Lovrenc na Pohorju, VS občine Selnica ob Dravi, Skupni VS
občin Podlehnik, Ţetale, Majšperk in Videm, VS MO Ptuj, VS občine Markovci, VS
občine Kidričevo, VS občine Hajdina, VS občine Hoče – Slivnica, VS občine Rače –
Fram, VS občine Starše, VS občine Slovenska Bistrica, VS občine Duplek, VS občine
Ormoţ, VS občine Benedikt, VS občine Cerkvenjak, VS občine Sveta Ana.
POLICIJSKA UPRAVA SLOVENJ GRADEC: Sosvet PP Ravne na Koroškem in
občine Ravne na Koroškem, Sosvet PP Ravne na Koroškem in občine Prevalje, Sosvet
PP Ravne na Koroškem in občine Meţica, Sosvet PP Ravne na Koroškem in občine
Črna na Koroškem, Sosvet PP Radlje ob Dravi, občine Podvelka in bčine Ribnica na
Pohorju, Sosvet PP Radlje ob Dravi in občine Radlje ob Dravi, Sosvet PP Radlje ob
Dravi, občine Vuzenica in občine Muta, Sosvet PP Slovenj Gradec, MO Slovenj Gradec
in občine Mislinja, Sosvet PP Dravograd in občine Dravograd.
4.2 ODNOSI Z JAVNOSTJO IN OCENA DELA POLICIJE
Jasna opredelitev poslanstva policije je ključnega pomena za oblikovanje odnosov z
javnostjo. Cilj odnosov z javnostjo je predvsem povečati stopnjo razumevanja,
naklonjenosti in same podpore policijskemu delu ter policiji kot organizaciji.
Dojemanje javnosti policije je pomembno tudi zato, ker lahko nezaupanje javnosti
vpliva na policijsko delo, celo tako, da se zmanjša sposobnost reševanja kriminala.
Razlog je preprost in logičen, saj bodo občani, ki niso zadovoljni s policijo, manj
verjetno kontaktirali s policijo in jim nudili informacije o kriminalu. Zato si mora
policija prizadevati za dobre odnose z mediji, ki lahko v veliki meri pripomorejo k
pozitivni podobi policije. Za to pa je potreben predpogoj, da policija svoje delo
opravlja strokovno, zakonito in v skladu s svojim etičnim kodeksom.
Da bi policija sprotno preverjala zadovoljstvo javnosti z delom policije, je potrebno
dobiti povratno informacijo. S pomočjo Fakultete za uporabne druţbene študije v
Novi Gorici je bila opravljena javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih
prebivalcev RS o delu policije za leto 2008.
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Raziskava je razkrila relativno pozitivno podobo policije med slovensko javnostjo.
Glede na preteklo raziskavo so se rezultati malenkostno izboljšali v večini kategorij.
Nadalje je mogoče ugotoviti, da je podoba policije razmeroma pozitivna in se še
vedno uvršča med institucije, ki uţivajo razmeroma visoko zaupanje javnosti.
GRAF 1:

Zaupanje v policijo

Vir: Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev RS o delu policije za
leto 2008.
Zaupanje v slovensko policijo je kar visoko, saj povprečna ocena znaša 3,55. Policiji
zaupa ali povsem zaupa 51% vprašanih. V primerjavi z letom 2007 se je deleţ dobrih
ocen povečal za 3,2%, deleţ slabih ocen pa se je zmanjšal za 1,5%. Nekoliko niţje, a
še vedno med oceno 3 in 4 (povprečna ocena znaša 3,47), je zadovoljstvo z delom
policije. Zadovoljnih ali zelo zadovoljnih pa je 48,5% vprašanih.
GRAF 2:

Ocena določenih lastnosti policistov

Vir: Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev RS o delu policije za
leto 2008.
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Zelo dobro so bile ocenjene osebnostne lastnosti policistov. Najvišje je bila ocenjena
urejenost policistov (4,30), najniţje pa nesramnost (2,61), kar je seveda dober
kazalnik lastnosti policistov.
GRAF 3:

Ocena varnosti občanov

Vir: Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev RS o delu policije za
leto 2008.
Ljudje se v svojem kraju počutijo zelo varne (povprečna ocena občutka varnosti je
4,18), varno ali zelo varno pa se počuti 81% vprašanih. Občutek varnosti se je v
primerjavi z letom 2007 povečal.
TABELA 2:

Pripravljenost posredovanja podatkov policiji:

2006

2007

2008

1.

o pobeglem vozniku

94%

96%

96,7%

2.

o nasilju v druţini

83%

92%

95%

3.

o KD oz. kaljenju javnega
reda in miru

82%

92%

*

4.

o storilcih KD oz. kršiteljih
javnega reda in miru

80%

92%

**

5.

o ilegalnih migrantih

70%

83%

82,7%

* primerjava ni mogoča, saj se vprašanje za leto 2008 glasi: »o storjenem KD oz.
storilcu KD«; inf. bi bilo pripravljenih posredovati 96,3% vprašanih;
** primerjava ni mogoča, saj se vprašanje za leto 2008 glasi: »o kršitvah JRM oz. o
kršiteljih JRM«; inf. bi bilo pripravljenih posredovati 90,8% vprašanih.
Vir: Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev RS o delu policije za
leto 2008.
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Pripravljenost posredovanja podatkov policiji je precej visoka, in sicer sega od 83%
(podatki o ilegalnih migrantih) do 97% (pripravljenost posredovati podatke o
pobeglem vozniku).
GRAF 4:

Seznanjenost občanov s preventivnimi akcijami

Vir: Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev RS o delu policije za
leto 2008.
Anketiranci so si najbolj zapomnili preventivne akcije o varnosti v prometu (61%),
sledijo akcije o varovanju javnega reda in miru (45,5%) in osebna varnost (34%), na
Zdaj pa poskusite oceniti še, ali je posamična oblika preventivne akcije policije v
zadnjem mestu
pa so akcije o varovanju osebnega premoţenja (32%).
zadnjem letu prispevala k temu, da ste vi osebno spremenili svoje ravnanje na
bolje.

GRAF
5: Sprememba
ravnanja
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Na podlagi preventivnih akcij policije je svoje ravnanje spremenilo 33,3% vprašanih.
V letu 2008 je na podlagi preventivnih policijskih akcij svoje ravnanje spremenilo 3,1
% anketirancev več kot lansko leto. K spremembi ravnanja je daleč največ prispevalo
informiranje prek mnoţičnih medijev (84,1%), sledijo preventivne akcije z udeleţbo
policistov na terenu (59,8%), nekoliko manjši vpliv pa imajo policijski plakati in letaki
(54,8%).
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5 VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA KOT NOSILEC PREVENTIVNE
DEJAVNOSTI
5.1 POLICIJSKI OKOLIŠ
Partnersko sodelovanje policije z drţavljani se najaktivneje odvija znotraj PO. PO so
deli območja PP za neposredno opravljanje določenih nalog policije in za sodelovanje
policistov z drţavljani, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi pri
zagotavljanju varnosti. Po navodilih, ki ga je izdala Uprava uniformirane policije GPU,
naj bi bil teritorialni obseg PO občina ali MČ, en PO naj bi zajemal 5000 do 7000
prebivalcev. Na vsakih naslednjih 3000 prebivalcev naj bi dodelili VPO-ju enega
pomočnika oz. pri neizpolnjevanju pogoja 7000 prebivalcev naj bi se zdruţili dve MČ
(občini) v PO.
5.2 NALOGE VODJE POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Z predstavitvijo projekta Javna varnost v letu 1992 in z reorganizacijo Policije v letu
1995 se v policiji zgodijo večje spremembe. Ena izmed njih je uvajanje policista za
preventivo ali Vodjo policijskega okoliša (VPO). V praksi to pomeni spremembo
nekaterih nalog prejšnjega Vodje varnostnega okoliša (VVO), saj so naloge novega
VPO predvsem preventivne narave. Z VPO naj bi se nekako ponovno vzpostavil tisti
vidik policijskega dela, ki se nanaša na delo v LS (po Mikulan, 2003).
Preventivno delo VPO ima tri primarne cilje:
1. sodelovanje policije in drţavljanov pri preprečevanju kriminala in drugih KD;
2. vzpodbujanje varnostne zavesti;
3. izboljšanje odnosov med javnostjo in policijo.
Za doseganje navedenih primarnih ciljev je bilo predlaganih nekaj osnovnih
aktivnosti, ki jih VPO izvaja pri svojem delu:
1. vzpodbujanje in koordiniranje dejavnosti med policijo in lokalno
skupnostjo, ki se nanašajo na varnostno problematiko okolja:
VPO razpravlja o varnostni problematiki skupnosti s krajani, poslovneţi, bankami,
poštami, lastniki trgovin, itd. Na podlagi ugotovljenih dejstev se skupno odločijo za
ustrezno aktivnost, ki jo bodo izvajali oz. izvedli. Pri tem si razdelijo naloge glede na
svoje zmoţnosti in sposobnosti. VPO ima pri tem vodilno, povezovalno ali le
svetovalno vlogo;
2. svetovanje:
svetovanje je tisti vidik policijskega dela v skupnosti, ki ga je potrebno organizirati v
okviru svetovalne zmoţnosti, kar pomeni, da je potrebno najprej ugotoviti, kakšen je
odnos do policijske pobude, ali si javnost takšnega delovanja policije sploh ţeli in če,
v kakšni obliki. Glede na odziv javnosti pa se potem odloči, kakšne oblike svetovanja
je primerno uveljaviti;
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3. promocija preventivnega dela:
zaradi laţje vzpostavitve neformalnih odnosov in s tem večje moţnosti medsebojnega
zaupanja je zelo pomembno, da ljudje v LS poznajo VPO;
4. zbiranje informacij o problemih v skupnosti:
primarna naloga VPO ni represivno ukrepanje, ampak preprečevanje KD in negativnih
pojavov v skupnosti. Delo VPO je pri tem primarno usmerjeno v pridobivanje in
prenos informacij med Policijo in LS;
5. vplivanje na varnostno zavest in kulturo ljudi ter vzpodbujanje k
samozaščitni aktivnosti:
VPO skuša ljudem na različne načine pojasniti, kako naj se vedejo v različnih
situacijah in v ta namen organizira sestanke oz. neformalna srečanja, kjer skuša na
različne načine prikazati varnostno problematiko v skupnosti. Prav tako deli različne
brošure, letake in opozorilne napise, ki ljudi opozarjajo na različne nevarnosti, ter
organizira različne konkretne akcije, kot so npr. osvetljevanje še neosvetljenih ulic,
kodiranje koles, označevanje varnih poti iz šole, ipd. S tem skuša vplivati na njihovo
zavest in kulturo ter jih vzpodbuja k samozaščitni aktivnosti;
6. problemsko usmerjeno policijsko delo:
problemsko usmerjeno delo od policista zahteva razmišljanje s svojo glavo.
Posameznih dogodkov se ne loteva posamično, ampak vedno v povezavi z drugimi.
Problem obravnava z različnih vidikov, razlikuje vzroke in posledice. Za problemsko
usmerjeno delo so značilni naslednji elementi:
vzpostavljena je kontinuirana vez med policijo in skupnostjo;
zagotovljen je stalen pretok informacij med javnostjo in policijo;
stopnja medsebojnega zaupanja postane relativno velika;
VPO se resno zavzame za vsako posamezno kršitev zakona;
problemi v skupnosti se rešujejo tako, da se poskušajo rešiti vzroki nastalega
incidenta.
Interes VPO je ugotoviti, zakaj je enkrat ali večkrat prišlo do nekega deviantnega
pojava (KD, JRM, vandalizem …) na določenem mestu. Proučuje območje in se
vsakodnevno pogovarja s prebivalci. Problem najprej identificira, se poveţe s
skupnostjo in nato skupaj postavijo diagnozo problema. Šele nato sledi iskanje
rešitev. Ta model deluje po načelu ustvarjanja čim teţjih razmer za potencialne
storilce v sodelovanju s prebivalci v skupnosti, pri čemer prebivalci sprejemajo svoj
deleţ odgovornosti pri reševanju lastnih varnostnih problemov in ustvarjanju boljšega
ţivljenja v skupnosti (po Mikulan, 2003).
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5.3 NAJPOGOSTEJŠE METODE PREVENTIVNEGA DELA
Najpogostejše metode preventivnega dela v policijskem okolišu so (Usmeritve za
izvajanje preventivnega dela, 2002, str. 24-26):
1. Delo v posvetovalnih telesih;
v skupnost usmerjeno policijsko delo temelji na spoznanju, da je kakovost ţivljenja v
bivalnem okolju mogoče izboljšati le tako, da krajani sami začnejo tvorno sodelovati
pri zagotavljanju lastne varnosti. Vloga policije pri tem je, da jim vsestransko
pomaga, jim svetuje in spodbuja njihovo samoiniciativnost. S tem namenom so
ustanovljena posvetovalna telesa. Starešine, policisti, predvsem pa VPO v okviru
svojih pristojnosti aktivno delujejo v posvetovalnih telesih (sveti, sosveti, komisije,
ipd.), ki so ustanovljena na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o policiji.
Delovanje posvetovalnih teles je usmerjeno v zagotavljanje večje varnosti oz.
spodbujanje varnostnega samoorganiziranja prebivalcev.
2. Izobraţevanje otrok in odraslih:
vloga policije je, da vzpodbuja drţavljane k samozaščitnemu ravnanju, da jih obvešča
o varnostni problematiki v LS in da skupaj z njimi odkriva in odstranjuje vzroke, ki
vodijo h KD in prekrškom ter drugim deviantnim pojavom, ki motijo njihovo varno
počutje. Ta cilj policisti poskušajo doseči z izobraţevanjem tako otrok kot odraslih.
Najpogostejša oblika je predavanje za otroke in mladostnike v vzgojno-izobraţevalnih
zavodih (vrtci, osnovne šole, srednje šole). Drugačne oblike so namenjene odraslim,
in sicer: okrogle mize, učne delavnice, idr. Vsebine izobraţevanja so različne, odvisne
so od presoje samega policista, načrtov in usmeritev policije ter zahtev oz. ţelja
vzgojno–izobraţevalnih zavodov ali drugih subjektov v LS.
3. Neformalno druţenje in povezovanje:
v preventivno delo policije sodi tudi organiziranje in izvajanje neformalnih načinov
druţenja in povezovanja z drţavljani, npr. športna, druţabna in druga srečanja, pri
katerih je cilj zmanjšanje trenj med policijo in drţavljani, boljše sodelovanje pri
obravnavi in reševanju varnostne problematike. Neformalni razgovori lahko potekajo
naključno ali načrtovano. Gre tudi za neformalne razgovore med policisti in
drţavljani, ki niso zavezujoči in niso neposredno povezani s konkretnim varnostnim
dogodkom ali dejanjem, vendar imajo varnostno vsebino. Neformalni razgovori so
namenjeni predvsem medsebojnemu spoznavanju policistov in drţavljanov,
povečanju medsebojnega zaupanja, obveščanju drţavljanov o delu policije in
varnostni problematiki ter policistov o različnih dogodkih v LS.
4. Izvajanje preventivnih projektov in drugih aktivnosti:
gre za konkretno izvajanje različnih preventivnih projektov in drugih aktivnosti za
odpravljanje vzrokov ter okoliščin, ki vodijo k varnostni problematiki, in za
zagotavljanje boljših varnostnih razmer.
5. Svetovanje in opozarjanje:
svetovanje in opozarjanje sodi med temeljne preventivne naloge policije. S
svetovanjem in opozarjanjem policisti skušajo vplivati na samozaščitno obnašanje in
ravnanje ljudi, LS, organov, organizacij, ipd. Policisti svetujejo vsem drţavljanom,
zlasti pa tistim, ki posebej izrazijo svojo ţeljo, da jim svetujejo in pomagajo.
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Na samozaščitno obnašanje in ravnanje je mogoče vplivati na različnih področjih:
osebna varnost, tehnično in fizično varovanje premoţenja, varnost v prometu,
mladoletniška delinkvenca, nasilje v druţini, prepovedane droge, alkoholizem. Vplivati
je potrebno vedno, kadar dogodki ali dejanja oz. opustitve dejanj slabijo oz. ogroţajo
varnost. Gre za obliko preprečevanja pri potencialnih ţrtvah kot tudi pri potencialnih
storilcih kaznivih in drugih deviantnih dejanj. Oblike preprečevanja so ustna ali pisna
opozorila, nasveti, ipd.
Svetovanje je največkrat sestavni del oz. nadaljevanje opozarjanja. Gre namreč za
opozarjanje po prvem odstavku 34. člena Zakona o policiji in nikakor ne za opozorila,
ki se izrekajo na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
6. Delo v policijskih pisarnah:
gre za metodo preventivnega dela, s katero policija ţeli doseči tesnejše stike z
drţavljani, z njimi sodelovati in se povezovati ter jim zagotoviti predvsem svetovalne
usluge o različni varnostni problematiki v LS. Konkretne oblike preventivne aktivnosti
VPO oz. drugega policista so: sestanek, okrogla miza, promocija policije, ipd.
5.4 NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE PREVENTIVNEGA DELA
Zgoraj opisane metode dela VPO dosega z naslednjimi oblikami (Usmeritve za
izvajanje preventivnega dela, 2002, str. 26-30):
1. Ustno svetovanje in opozarjanje:
ustno svetovanje in opozarjanje je najpogostejša oblika preventivnega dela, ki jo
policist izvaja pri osebnem komuniciranju s posamezniki oz. subjekti. Namen ustnega
(tudi pisnega in medijskega) svetovanja in opozarjanja je, da se vpliva na
samozaščitno obnašanje in ravnanje ter s tem prepreči varnostno problematiko (KD,
prekršek, nesrečo ali drugo deviantno dejanje …), preiskovanje, ki je v pristojnosti
policije, ali se opozori na okoliščine oz. ravnanja, ki ogroţajo ţivljenje, osebno
varnost ali premoţenje, ali na splošno nevarnost (npr. svetovanje v zvezi z
varovanjem premoţenja …).
2. Pisno svetovanje in opozarjanje:
pisna oblika svetovanja in opozarjanja se uporablja predvsem takrat, ko se določeni
ciljni skupini namerava svetovati samozaščitno obnašanje in ravnanje v zvezi s
konkretnim varnostnim problemom oz. se ţeli opozoriti na okoliščine ali ravnanja, ki
ogroţajo ţivljenje in osebno varnost. Pisno se lahko svetuje in opozarja z zloţenkami,
plakati, letaki, ipd. Policist npr. stanovalcem določenega naselja, kjer so pogosti
vlomi v parkirane osebne avtomobile, razdeli letake, s katerimi jih opozori na to in
jim svetuje, kaj storiti za preprečevanje.
3. Medijsko svetovanje in opozarjanje:
kadar se svetuje in opozarja preko radijskih ali televizijskih postaj, interneta,
časopisov, se uporablja metoda medijskega svetovanja in opozarjanja (policist na
lokalni radijski postaji predstavi konkretno problematiko, npr. vlome v osebne
avtomobile, in lastnike opozori na samozaščitno obnašanje in ravnanje).
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4. Sestanek:
gre za obliko preventivnega dela, pri kateri se obravnavajo predlogi, konkretne
pobude in rešitve za rešitev določene varnostne problematike. Policist se npr. udeleţi
sestanka hišnega sveta, kjer so obravnavane kršitve javnega reda in mira v soseski
ter moţnosti za njihovo preprečevanje in odpravljanje vzrokov zanje.
5. Okrogla miza:
namen okrogle mize je javni pogovor o določeni varnostni problematiki, ki ima za cilj
odpravo vzrokov, pogojev in moţnosti za njen nastanek. Policist se udeleţi okrogle
mize, ki jo organizira osnovna šola in na kateri se obravnava pereča varnostna
problematika, ki je tudi v pristojnosti policije (npr. nasilje v druţini).
6. Predavanje:
policist se na predavanju osredotoči na pojavne oblike, odpravljanje vzrokov in
moţnosti za nastanek varnostne problematike ter na samozaščitno obnašanje in
ravnanje posameznikov oz. subjektov (npr. policist učencem v osnovni šoli predava o
varni poti v šolo ali varnosti na smučiščih, kopališčih, ipd).
7. Posvet:
posvet ali javna tribuna je, ko se s pomočjo širše javnosti obravnavajo vprašanja,
kako odpraviti vzroke za nastanek varnostne problematike (npr. policist se udeleţi
javne tribune, ki jo organizira krajevna skupnost, da obravnavajo kršitve javnega
reda in mira ter skušajo poiskati rešitve problematike).
8. Učna delavnica:
učna delavnica je, ko se udeleţenci seznanjajo z moţnimi okoliščinami, v katerih
lahko postanejo ţrtve kaznivih in drugih dejanj, predvsem pa s konkretnimi ukrepi in
aktivnostmi, da to preprečijo (npr. policist bančne usluţbence seznani o moţnostih
ropa in jih pouči o njihovem konkretnem ravnanju ob kaznivem dejanju s ciljem, da
se poveča tveganje za storilca oz. da se rop prepreči ali zmanjša posledica). Pri učni
delavnici gre za praktični prikaz sredstev za varovanje objektov in premoţenja ter za
praktični prikaz ravnanja posameznika v določenih situacijah.
9. Neformalni razgovor:
namen neformalnega razgovora ali srečanja je vzpostavitev tesnejšega stika med
policistom in posameznikom oz. subjektom, ki bo koristila pri kasnejšem sodelovanju
za preprečevanje kaznivih in drugih deviantnih dejanj (npr. policist se neformalno
pogovarja z drţavljanom, ki prebiva v okolju, kjer so pogosta različna deviantna
dejanja in pojavi, ter ga vzpodbudi za sodelovanje pri ugotavljanju in odpravljanju
vzrokov za nastale razmere).
10. Dan odprtih vrat:
dan odprtih vrat je ena od oblik preventivnega delovanja policije, pri kateri policija
javno prikaţe svoje delo na policijski enoti, organiziranost, materialno-tehnična
sredstva, naloge in pristojnosti ter pokaţe pripravljenost za partnersko sodelovanje
pri preprečevanju kaznivih in drugih deviantnih dejanj, ki vplivajo na varnostne
razmere.
11. Delo z ţrtvijo:
za to obliko preventivnega dela gre tudi takrat, ko policist z ţrtvami KD, prometnih in
drugih nesreč ter prekrškov neposredno vzpostavi stik in jih seznanja s pomembnimi
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podatki (npr. ugotovitvami in ukrepi policije v zvezi s konkretnim dejanjem oz.
nesrečo, z nadaljnjim potekom postopka in povračilom škode ter z drugimi
organiziranimi oblikah pomoči). Pri tem ne gre samo za delo s tistimi ţrtvami, ki so
materialno oškodovane, ampak tudi s tistimi, ki so telesno ali čustveno prizadete.
(npr. policist se oglasi pri ţrtvi kaznivega dejanja posilstva in ji zagotavlja opisane
oblike pomoči).
12. Promocija policije:
kadar se delo policije, njena organiziranost, pristojnosti, materialno-tehnična
sredstva, ipd. javno predstavljajo zunaj prostorov policijskih enot (ne kot dan odprtih
vrat).
13. Športno srečanje:
gre za eno od neformalnih načinov druţenja in sodelovanja med policisti in drţavljani,
kjer je motiv medsebojno spoznavanje in utrjevanje vezi, ki tako policistom kot tudi
drţavljanom koristijo pri partnerskem sodelovanju za zagotavljanje ugodnih
varnostnih razmer. Za takšno obliko preventivnega dela gre, če npr. VPO ali drugi
policisti organizirajo ali se udeleţijo nogometne ali druge tekme.
14. Druţabno srečanje:
druţabno srečanje je ena od pogostih oblik preventivnega dela, katerega namen je,
enako kot pri športnem srečanju, medsebojno spoznavanje in utrjevanje vezi za
kasnejše laţje sodelovanje pri zagotavljanju ugodnih varnostnih razmer. Za takšno
obliko preventivnega dela gre, če npr. VPO ali drugi policist organizirajo ali se
udeleţijo druţabnega srečanja s člani lovske druţine, turističnega društva,
planinskega društva, gasilskega društva, z otroki, starši otrok, ipd.
5.5 PREVENTIVNI PROJEKTI
5.5.1

Projekt »Ne pozabite na varnost«

Pri policiji so se odločili, da je nasilju, še posebej nad starejšimi kot eni od najbolj
ranljivih oz. ogroţenih skupin prebivalstva, potrebno nameniti posebno pozornost. Da
bi jih čim bolje pripravili na morebitne nevarne situacije in da ne bi postali ţrtve KD,
je bil pripravljen projekt »Ne pozabite na varnost«, ki ga po vsej Sloveniji izvaja
policija ţe od leta 2005. VPO obiskujejo domove za starejše občane in tudi
posameznike ter jim svetujejo v zvezi z varnostjo: varno obnašanje na javnih mestih,
nošenje denarnice, torbice, prtljage, dvigovanje denarja na bankomatu, potovanje z
vlakom ali avtobusom, menjava denarja, odkup zlatnine ali drugih predmetov,
ravnanje ob obisku neznancev na domu, ipd. Med neposrednim pogovorom jim delijo
tudi brošuro, ki obravnava te varnostne teme. Namen projekta je tudi, da občani
spoznajo VPO na njihovem območju. Če ga potrebujejo, se tako laţje obrnejo nanj,
saj ga ţe poznajo. Leta 2008 je bilo ponatisnjenih 10.000 brošur, projekt pa bo
izveden tudi v letu 2009.
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5.5.2

Projekt »Policist Leon svetuje«

Preventivni projekt »Policist Leon svetuje« so zasnovali na PU Slovenj Gradec. Pri
vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport.
Na območju PU Slovenj Gradec so projekt izvedli ţe leta 2007 in je bil zelo dobro
sprejet tako med otroki, učitelji in starši, zato se je oktobra 2008 začel izvajati na
celotnem območju RS. V šolskem letu 2008/2009 bo potekal do maja 2009. Nosilca
projekta sta Uprava uniformirane policije in Sluţba generalnega direktorja policije.
Izvajalci so PU oz. PP v sodelovanju z osnovnimi šolami. Projekt je namenjen
učencem in učenkam 5. razredov devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni,
da naj bi vsako leto sodelovalo pribliţno 20.000 učencev.
S projektom se ţeli otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v
vsakdanjem ţivljenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oz. preventivnem
ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega se ţeli povečati
prepoznavnost VPO in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter
policijo.
Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek »Policist Leon svetuje«.
V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov, ki
zajemajo več vsebin. Prilagojene so tudi letnemu času. Sklopi so sledeči: promet
(varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev), pirotehnika (posledice uporabe
pirotehnike, vandalizem, varna smuka), nasilje (med vrstniki, v druţini, srečanje z
neznanci ...), kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in
kolo (varna voţnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...). Uvodni del
delovnega zvezka je namenjen predstavitvi dela policista. Posamezne teme so
opisane v namišljeni zgodbici, sledijo pa vprašanja in nasveti policista Leona. Učenci
zvezek dobijo v osebno last. Doma skupaj s starši odgovarjajo na različna vprašanja
v zvezi z varnostjo. Pri reševanju nalog iz delovnega zvezka lahko sodelujejo tudi
drugi, ki lahko kakor koli pripomorejo k vzgoji in zagotavljanju splošne varnosti otrok.
Projekt poteka tako, da VPO med razrednimi urami učencem podajajo navedene
varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v
razpravo in vzpodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno
sodelovati in iskati rešitve problemov. Doma se morajo vnaprej pripraviti za naslednjo
učno uro. VPO za predstavitev vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu
oz. za vsak sklop po eno učno uro.
Da bi bili učenci čim bolj motivirani za delo v razredu, je pripravljenih tudi nekaj
privlačnih nagrad. Učenci po vsakem sklopu izpolnijo kupon, ki je na zadnji strani
delovnega zvezka, in ga dajo v posebno škatlo. VPO po zaključenih vseh petih sklopih
v vsakem razredu izţreba po tri učence, ki dobijo nagrade. Vsi učenci dobijo
priznanja, ravnatelji in učitelji pa zahvale za sodelovanje.
Za oceno uspešnosti projekta in zadovoljstva sodelujočih v projektu je za (enako kot
so storili na območju PU Slovenj Gradec) vodstva šol, učitelje, starše in VPO
pripravljena anketa.
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5.5.3

Projekt »Otrok - policist za en dan«

Projekt »Otrok - policist za en dan« so ţe nekaj let izvajali na območju PU
Maribor, kjer so si ga tudi zamislili. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega. Poleg
učencev so bili zelo zadovoljni tudi starši in učitelji. Na internem natečaju policije za
izbor najboljše preventivne akcije ali projekta v letu 2006 je prejel prvo nagrado.
Pozitivno so ga ocenili tudi na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je osnovne šole
pozvalo k sodelovanju. Projekt je namreč namenjen učencem 6. razreda
devetletnega šolskega programa.
Junija 2008 je bil projekt prvič izveden na območju celotne Slovenije. Namen
projekta je, da se otroke seznani z varnostno problematiko in samozaščitnim
ravnanjem. Poleg tega se ţeli predstaviti otrokom delo in poslanstvo policistov v
druţbi. S projektom se ţeli ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati
zaupanje mladih v njihovo delo.
Učence, ki sodelujejo v projektu na šolah, izberejo na podlagi njihovega preteklega
dela v preventivnih aktivnostih in lastnega zanimanja za sodelovanje. Učenci v
spremstvu učitelja obiščejo PP, kjer jih sprejme komandir ali njegov pomočnik.
Pojasnijo jim vlogo policije v druţbi pri zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega
premoţenja. Na kratko jim predstavijo varnostno problematiko in samozaščitno
ravnanje, organiziranost policije in naloge policistov (deţurnih policistov, policistov v
patrulji, policistov kriminalistov, VPO ...). Pokaţejo jim prostore, opremo in vozila, ki
jih policisti uporabljajo pri delu. Učenci v spomin dobijo majico in kapo z napisom
Otrok - policist. Z VPO in učiteljem si ogledajo preventivno delo (svetovanje in
opozarjanje, formalni in neformalni razgovor, ipd.), nato jim svoje delo predstavijo
tudi policisti prometniki (potek prometa v kriţišču in kroţnega prometa, poznavanje
prometnih znakov, kontrola prometa, ipd.), na koncu na posameznih PP učencem
podarijo še nekaj preventivnega materiala, ki ga policisti delijo pri v skupnost
usmerjenem policijskem delu. Po treh urah druţenja s policisti se učenci skupaj z
učiteljem vrnejo v šolo.
Ves čas je poskrbljeno za varnost učencev. Obisk PP sodi v šolsko dejavnost, zato za
varovanje veljajo šolska pravila. PP obiščejo največ po trije učenci hkrati. Učitelj jih
ves čas spremlja - od odhoda iz šole do vrnitve v šolo. Učenci niso navzoči pri
policijskih aktivnostih, kjer je predvideno represivno ukrepanje. Tudi VPO ves čas
skrbi, da učenci niso ogroţeni.

5.5.4

Projekt »Samostojna policijska postaja«

Projekt »Samostojna policijska postaja« je potekal od 1. januarja 2005 do 30.
decembra 2006. Zanj so se v policiji odločili zato, da bi policijsko delo čim bolj
pribliţali ljudem in jim omogočili, da bodo lahko izpostavili tiste varnostne probleme,
ki jih po njihovem mnenju najbolj ogroţajo. Zato so bile PP čim bolj odprte za
mnenja in predloge javnosti. S projektom sta bili vodstvom PP zagotovljeni
samostojno načrtovanje dela in razporejanje policistov na delo, poleg tega so lahko
samostojneje izbirali različne metode in oblike dela, tako represivne kot preventivne,
zato so tudi bolje in laţje upoštevali interese LS. Projekt je namreč pomenil določeno
stopnjo decentralizacije policijskega dela, in sicer predvsem pri razporejanju in

35

organiziranju dela, deloma pa tudi pri določanju prednostnih nalog na lokalni ravni.
Projekt, ki ga je pripravila za to ustanovljena projektna skupina, je dve leti poskusno
potekal na območju šestih PP: PP Ptuj, PP Slovenske Konjice, PP Ravne na Koroškem,
PP Ljubljana - Vič, PP Trebnje in PP Izola. PP so bile izbrane na podlagi razpisa, na
katerega so se vodstva lahko sama prijavila. S tem so ţeleli zagotoviti, da bi bili
komandirji PP tudi motivirani za delo v projektu, saj se je od njih pričakovali večja
odgovornost in kreativnost pri doseganju zastavljenih ciljev. Projektna skupina je tudi
sproti razreševala različna vprašanja in dileme, ki so se pojavljale med izvajanjem
projekta.
Glavna cilja projekta sta bila:
- povečati občutek varnosti ljudi in ohraniti obstoječe stanje varnosti glede na
statistične kazalce,
- z boljšim delom doseči večje zaupanje in zadovoljstvo ljudi z delom policistov
ter boljše medsebojno sodelovanje, zlasti pri preventivnem delu.
Na PP, ki so sodelovale v projektu, so poleg statističnih podatkov uporabljali dodatna
merila za ocenjevanje uspešnosti dela. Ker so ţeleli, da bi policisti ponovno
vzpostavili ali izboljšali stik s prebivalci LS, si pridobili večje zaupanje, medsebojno
sodelovali in dosegli večje zadovoljstvo z delom policije, so morali, poleg klasičnih
represivnih oblik, pogosteje izvajati preventivne oblike in metode dela, ki jih pa ne
moremo meriti s klasičnimi statističnimi podatki. Poleg tega so izvajali večinoma tiste
naloge, ki so bile odraz varnostnih razmer v okolju, v katerem delujejo. Tako jih
glede števila različnih ukrepov po posameznih delovnih področjih ni bilo mogoče
primerjati z drugimi postajami. Potreben je bil nekoliko drugačen pristop, da so
policijsko delo lahko neposredno ocenjevali tudi prebivalci LS. Izvedene so bile
ankete javnega mnenja, in sicer na območjih postaj, kjer je projekt potekal, in na
območjih postaj, ki niso sodelovale v projektu, vendar so bile po velikosti primerljive
s projektnimi postajami. Te PP so: PP Slovenska Bistrica, PP Šentjur pri Celju, PP
Radlje ob Dravi, PP Ljubljana - Beţigrad, PP Metlika in PP Piran. Anketiranje je bilo
izvedeno pred izvedbo in po zaključku projekta. Na splošno so bile ocene ankete, da
je projekt dosegel svoj namen oz. cilje, sledeče:
varnostne razmere so se na območju samostojnih PP na splošno izboljšale oz.
na območju nobene PP ni bilo pomembnega poslabšanja;
ocene občanov (več različnih vprašanj: občutek varnosti, zadovoljstvo s
preventivnim delom policistov in zaupanje vanje, zadovoljstvo s postopki,
poznavanje vodje policijskega okoliša in pripravljenost na sodelovanje s
policijo) so se večinoma rahlo izboljšale, vendar bi večje učinke lahko merili
šele po daljšem izvajanju projekta. Vsekakor pa je doseţen namen projekta,
kar je pokazala primerjava z rezultati anketiranja na območju neprojektnih PP.
Ocene tamkajšnjih občanov so bile leta 2004 v povprečju boljše kot na
območju samostojnih PP, leta 2007 pa so bile boljše na območju samostojnih
PP;
projekt je dosegel svoj namen tudi po ocenah vodstev in policistov. Najbolj je
po mnenju obojih projekt vplival na povezanost z občani in lokalno skupnostjo
ter na njihovo pripravljenost na sodelovanje s policisti. Pozitivno se je kazal
tudi v medsebojnih odnosih in delovnem vzdušju na PP ter motiviranosti za
delo.
Komandirji so bili zadovoljni s takšnim načinom dela. Imeli so moţnost, da so se
lahko bolj posvetili lokalnim varnostnim problemom, torej so laţje zadovoljili
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varnostne interese skupnosti. Po razpoloţljivih podatkih so bili tudi predstavniki LS
(ţupani in predsedniki MČ ter KS) zadovoljni s projektom. V enotah so se pojavile
nove ideje, kako delo izboljšati. Obravnavali so se problemi, ki so značilni tudi za
druge postaje, torej so rešitve lahko koristne in uporabne tudi zanje. Zato je vodstvo
policije v končnem poročilu ugotovilo, da je projekt na splošno prinesel nekatere
nove ideje in rešitve pri delu, ki jih lahko koristno uporabijo tudi v drugih policijskih
enotah.
5.6 VREDNOTENJE PREVENTIVNEGA DELA IN TEŢAVE
Vse navedene preventivne aktivnosti, ki so v skladu z usmeritvami za izvajanje
preventivnega dela, ki so podana v usmeritvah in jih posamezni VPO izvede, VPO
vnesejo v posebno zbirko preventivnih aktivnosti, ki jih ima policija v svojem sistemu
vzpostavljene. Za primerjavo si bomo pogledali primerljivo z letom 2007 izvedbo in
vnos preventivnih aktivnosti na območju PU Maribor za prvih 10 mesecev leta 2008.
TABELA 3:

Primerjava števila evidentiranih preventivnih aktivnosti v 10 mesecih
leta 2007/2008 po posameznih enotah PU Maribor

Št.

ENOTA

2008

2007

1.

PP Šentilj

151

111

2.

PP Gorišnica

129

144

3.

PP Lenart

95

111

4.

PP Maribor I

218

205

5.

PP Maribor II

219

334

6.

PP Ormoţ

212

226

7.

PP Podlehnik

153

138

8.

PP Ptuj

214

280

9.

PP Rače

230

143

10.

PP Ruše

154

128

11.

PP Sl. Bistrica

180

151

12.

PP VSPK

25

16

13.

PPP Maribor

24

5

14.

SKP PU Maribor

108

125

2112

2117

Skupaj

Vir: Analiza preventivnih aktivnosti PU Maribor (2008, str. 1).
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TABELA 4:

Število preventivnih aktivnosti po področjih dela v 10 mesecih
leta 2007/2008
Področje dela:

2008

2007

1.

Prometna varnost

1191

1129

2.

Javni red in mir

523

613

3.

Kriminaliteta

358

347

4.

Mejna problematika

40

28

Vir: Analiza preventivnih aktivnosti PU Maribor (2008, str. 2).
Iz pregleda sledi, da je bilo največ preventivnih aktivnosti izrečenih na področju
prometne varnosti, sledij javni red in mir, kriminaliteta, najmanj pa na področju
mejne problematike. Glede na velikost PP in število VPO na teh postajah je razvidno,
da sta PP Rače in PP Ormoţ, ki sta manjši PP in imata 4 oz. 3 VPO, vnesli več
preventivnih aktivnosti kot dve največji PP na območju PU Maribor. To sta PP Maribor
I in PP Maribor II, ki imata 8 oz. 10 VPO. Statistično gledano bi to pomenilo, da VPOji ne delujejo dovolj preventivno. To v praksi povsem ne drţi, saj policist deluje
preventivno tudi s tem, da se pogovarja z občanom, ki se mu zaupa, vendar pa
takšne vrste preventive ne more vnesti v zbirnik, saj je ne more predstaviti kot ene
od metod ali pa ni bila načrtovana v mesečnem načrtu, kar je tudi eden od pogojev.
Eden od razlogov je lahko tudi ta, da so bili VPO-ji na manjših postajah bolj aţurni in
so zato vnesli več preventivnih aktivnosti. Lahko pa gre tudi za ostale teţave, ki so
jim VPO-ji pri svojem delu podvrţeni.
Najpogostejše teţave, s katerim se VPO-ji soočajo, so:
trenutna organiziranost kljub usmeritvam ni popolnoma prilagojena. VPO pogosto
opravlja naloge, ki niso v skladu z naravo njegovega dela oz. so izrazito
represivne narave,
za svoje delo v lokalni skupnosti nimajo podpore, kakor tudi ne v notranji
javnosti, pri sodelavcih in tudi pri vodstvih posameznih policijskih enot,
zaradi kadrovske problematike na posameznih enotah je »deklica za vse«,
nedefinirano prikazovanje in vrednotenje dela VPO, ki se ne more ocenjevati po
enakih kriterijih kot delo represivnega policista,
ogromno birokracije, iskanja določenih oseb (privedbe), preverke za druge sluţbe
(sodišča, DURS, UE), kar posledično pomeni manj časa na »terenu«.
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6 PARTNERSKO SODELOVANJE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE
MARIBOR
6.1 MESTNA OBČINA MARIBOR IN VARNOSTNA PROBLEMATIKA
Po statutu je MO Maribor temeljna samoupravna LS, ki je razdeljena na MČ in KS.
MČ so: Koroška vrata, Center, Ivan Cankar, Studenci, Magdalena, Tabor, Nova vas,
Tezno, Pobreţje, Brezje-Dogoše-Zrkovci in Radvanje.
KS so: KS Bresternica-Gaj, KS Kamnica, KS Malečnik-Ruperče, KS Razvanje, KS Pekre
in KS Limbuš.
Na območju Mestne občine Maribor skrbijo za varnost policisti na policijskih postajah
Maribor I, pri kateri je območje razdeljeno na PO Košaki, PO Kozjak, PO Malečnik, PO
Ob parku, PO Rotovţ in PO Talci-Melje, in Maribor II, pri kateri je območje razdeljeno
na PO Brezje, PO Magdalena, PO Nova vas, PO Pekre-Limbuš, PO Pobreţje, PO
Radvanje, PO Studenci, PO Tabor in PO Tezno.
V letu 2008 je bilo na območju MOM obravnavano 7.183 (7.346)1 ali 92,59%
kaznivih dejanj splošne kriminalitete, od katerih je bilo preiskanih 3.228 (2.328) ali
44,94% (31,69%). V notranji strukturi splošne kriminalitete so prevladovala KD zoper
premoţenje. Bilo jih je 5.295 (5.975). Znotraj premoţenjskih deliktov so bila poleg
tatvin, ki jih je bilo 2.322 (2.723) in so bile obravnavane, in velikih tatvin, ki jih je bilo
obravnavanih 1.447 (1.349), številčno najbolj zastopana še KD poškodovanja tuje
stvari 790 (1.185) in goljufije 426 (345).
Na območju MOM je bilo v letu 2008 obravnavanih 3.438 (3.335) kršitev predpisov,
ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoţenja. Število kršitev se je
v primerjavi z letom 2007 povečalo za 3,09%. Največ je bilo kršitev Zakona o varstvu
javnega reda in miru, in sicer 2.489 (2.525) oz. 72,40%, vseh obravnavanih kršitev,
sledijo kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 324 (341)
oz. 9,42%, kršitve Zakona o tujcih 243 (80) s 7,06%, kršitve Zakona o prijavi
prebivališča 91 (76) oz. 2,56%, kršitve Zakona o omejevanju porabe alkohola 68 (69)
oz. 1,98%, kršitve Zakona o Zaščiti ţivali 33 (43) oz. 0,96%, kršitve Zakona o oroţju
31 (43), ki predstavljajo 0,90% vseh obravnavanih kršitev, in kršitve novega Zakona
o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki smo jih obravnavali 27 oz. 0,78% vseh
obravnavanih kršitev. Prav tako je bilo obravnavanih 26 (24) kršitev Uredbe o
prepovedi voţnje z vozili v naravnem okolju.
V letu 2008 se je na cestah na območju MOM zgodilo 2.240 (3.391) prometnih
nesreč, v katerih je bilo udeleţenih 4.809 (7.158) oseb. V primerjavi z letom 2007 se
je število prometnih nesreč zmanjšalo za 33,94%, za 32,80% se je zmanjšalo tudi
število udeleţencev. Sedem (6) prometnih nesreč se je končalo s smrtnim izidom. S
telesno poškodbo se je zaključilo 1.079 (1.195) prometnih nesreč, 1.154 (2.190) pa
je bilo prometnih nesreč z materialno škodo. V prometnih nesrečah je umrlo sedem
(6) oseb, 45 (49) jih je bilo hudo, 1.601 (1.777) pa lahko telesno poškodovanih.
1

V oklepajih primerjalni podatki za leto 2007.

39

6.1.1

Delovanje varnostnega sosveta v letu 2007

VS MO Maribor je bil ustanovljen dne 27. 9. 2007 s konstitutivno sejo na podlagi 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) in
sklepa 3. seje Mestnega sveta MO Maribor, z dne 8. marca 1999. V poslovniku VS
(priloga št. 1), ki je bil sprejet na konstitutivni seji, so določene naloge VS.
VS seznanja javnost o svojem delu tako, da na seje, ki so javne, vabi tudi
predstavnike medijev, nadalje skrbi za objavo informacij na svoji spletni strani
(www.maribor.si/varnostni sosvet) in organizira tiskovne konference.
Prva seja VS je bila 27. 9. 2007. Na tej seji je bil določen naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Konstituiranje varnostnega sosveta.
4. Imenovanje in potrditev sekretarja varnostnega sosveta.
5. Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor za
osemmesečno obdobje leta 2007.
6. Seznanitev s pripravo Občinskega programa varnosti in seznanitev z Zakonom o
občinskem redarstvu.
7. Razno.
Pod točko 4 je za sekretarja VS MO Maribor bil imenovan Aleš ŠKOF, univ. dipl.
pravnik, zaposlen na MO Maribor kot vodja sluţbe mestnega sveta.
Pod točko 5 je informacijo o varnostnih pojavih, ki so jo člani VS prejeli na seji,
predstavil direktor PU Maribor, mag. Karol TURK. Ocenil je, da so varnostne razmere
na območju MO Maribor v osmih mesecih leta 2007 ugodne in stabilne. V razpravi, v
kateri je sodelovala večina članic/članov VS, so bile podane naslednje pripombe in
predlogi:
občani KS Limbuš ugotavljajo, da se na območju Čolnarne v poznih večernih urah
zbirajo preprodajalci drog, zato predlagajo policiji, da poostri nadzor na tem
območju. Poostren nadzor je potreben tudi ob studenškem mostu proti
Limbuškem nabreţju oz. Srednji lesarski šoli,
storiti je potrebno vse za preprečitev vandalizma, do katerega prihaja skoraj ob
vsaki nogometni tekmi. Nogometni klub mora postati nosilec aktivnosti, ki bodo
preprečevale vandalizem. Prične se naj uvajati personalizacija vstopnic, saj bo le
tako mogoče zajeziti nerede,
vandalizem v mestnih parkih in ulicah naj se zajezi s postavitvijo kamer.
Osnovnim in srednjim šolam se naj ponuditi moţnost, da lahko parke urejajo tudi
same ob pomoči MO Maribor (kot primer dobre prakse naj sluţi Srednja gradbena
šola Maribor),
potrebne so spremembe zakona o točenju alkoholnih pijač,
k sodelovanju je potrebno privabiti inšpekcijske sluţbe (trţni, zdravstveni, davčni
inšpektorat …),
zaradi porasta beračenja v mestu naj bo policija pozorna na beračenje otrok in
njihovo izkoriščanje,
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VS naj na eni prihodnjih sej temeljito obravnava problematiko odvisnosti od drog
(posvet v Pekrah), vandalizma ter s tem povezanega kršenja javnega reda in
miru. K sodelovanju naj se povabijo predstavniki Nogometnega kluba Branik in
institucije, ki se ukvarjajo s preprečevanjem odvisnosti.
Pod točko 6 je Cvetka JAMBRAŠIČ, vodja mestne redarske sluţbe, povedala, da je
imenovana projektna skupina za pripravo Občinskega programa varnosti, ki ga mora
lokalna skupnost sprejeti do konca leta 2008. Predstavila je zakon o občinskem
redarstvu, ki je bil sprejet leta 2006, in novitete na tem področju (nove pristojnosti
redarjev).
Pod točko RAZNO je mag. Franjo ŠVAJGER iz Medobčinskega inšpektorata
predlagal, da se pri mestni javni upravi preveri, kako je z delovanjem regijske
koordinacije inšpektorjev na območju MO Maribor, Aleš ŠKOF bo kontaktiral KS in
MČ, da sporočijo sestavo varnostnih kolegijev.
Na drugi seji VS v letu 2007, ki je potekala 29. 11. 2007, je bil sprejet naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 1. seje varnostnega sosveta.
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Varnostnega sosveta v Mestni občini
Maribor.
5. Aktivnosti policije v mesecu decembru 2007.
6. Predstavitev varnostnih kolegijev – seznanitev s problematiko v MČ in KS.
7. Razno.
Pod točko 5 je inšpektor KUŠAR iz PU Maribor predstavil aktivnosti policije v t.i.
»veselem decembru«. Poudaril je, da preventivne akcije s ciljem preprečevanja oz.
zmanjševanja nedovoljenega prometa s pirotehničnimi sredstvi ţe potekajo. Do tega
trenutka so na črnem trgu zasegli ţe več tisoč petard in drugih pirotehničnih izdelkov.
Določeno je bilo, da v začetku meseca decembra Policija skupaj z varnostnim
sosvetom skliče tiskovno konferenco, na kateri bo predstavljena tudi skupna akcija
Policije in MOM, in sicer »Prazniki brez petard«. V tej zvezi je Aleš ŠKOF navzočim
predstavil plakat in letak, ki bosta natisnjena v nakladi 20.000 letakov in 1000
plakatov. Razdeljeni bodo osnovnim in srednjim šolam na območju MOM.
V razpravi, v kateri je sodelovala večina članic/članov varnostnega sosveta, so bile
podane naslednje pripombe in predlogi:
poostriti je potrebno nadzor na mestih, kjer se pirotehnični izdelki mnoţično
prodajajo (bolšji sejem, Lent),
pri osveščanju javnosti je potrebno vključiti tudi medije (tisk, RTV hiše, itd.), v
bodoče je potrebno v takšne in podobne akcije vključiti tudi osnovne, srednje šole
(npr. natečaji, ipd.) in druge organizacije.
Pod točko 6 so predstavniki MČ in KS predstavili varnostne kolegije in seznanili VS s
problematiko na določenem območju: MČ Nova Vas - gostota prometa, parkiranje in
velike hitrosti voznikov na Kardeljevi, MČ Ivan Cankar – vandalizem, KS KamnicaHrastnik - vandalizem v okolici lokalov in šol, MČ Center - problem sta predvsem
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mirujoči promet in vandalizem, MČ Pobreţje - nevarni prehodi cestišča v neposredni
bliţini šol, MČ Tabor - Center Pekarna, kjer se mladina zadrţuje v okolici, v parku,
kjer uničuje lastnino in uţiva drogo, MČ Tezno - ilegalni priseljenci (Romi, Albanci),
MČ Radvanje- prometna varnost, MČ Magdalena - mirujoči promet in vandalizem, KS
Pekre - motokrosisti, ki povzročajo velik hrup, MČ Koroška vrata - vandalizem pred in
v okolici gostinskih lokalov in MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci - voţnja z neregistriranimi
vozili.
Pod točko RAZNO je Rok PEČE izpostavil problematiko vandalizma v mestnem parku
(uničevanje klopi, smetnjakov, grafiti …) in pozval predstavnike policije k ukrepanju.

6.1.2

Delovanje varnostnega sosveta v letu 2008

Na prvi seji VS MOM, ki je bila 14. 2. 2008, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 2. seje varnostnega sosveta.
4. Poročilo o delu varnostnega sosveta za leto 2007.
5. Informacija o varnostnih pojavih na območju MOM v letu 2007.
6. Program dela varnostnega sosveta za leto 2008.
7. Delo z navijači v Evropi in pri nas (referat g. Lamota iz PU Maribor).
8. Razno.
Pod točko 5 je informacijo o varnostnih pojavih, ki so jo člani VS prejeli z vabilom,
predstavil direktor PU Maribor, mag. Karol TURK. Izpostavil je predvsem
problematiko oz. porast KD povzročitve lahkih telesnih poškodb, povezanih z nasiljem
tako na javnih kot na zasebnih mestih. Zaznati je tudi povečan obseg prometa s
prepovedanimi drogami in s tem povezanimi KD (tatvine, vlomi).
V razpravi je g. Čep izpostavil problematiko beračenja v mestu (Romuni), pri čemer
sodelujejo tudi otroci. S strani PU Maribor mu je bilo odgovorjeno, da lahko policija
ukrepa le, če gre za vsiljiv ali ţaljiv način beračenja. Situacije, ki sodijo v t.i. sklop
spravljanja v suţenjsko razmerje, lahko pomenijo le sum, da je bilo storjeno KD.
Beračenje otrok je problematika, ki je v pristojnost drugih sluţb drţavne uprave
(centri za socialno delo, ministrstvo za šolstvo.
Pod točko 6 je sekretar VS, g. ŠKOF, predstavil predlog Programa dela za leto 2008
in pri tem programu je bil podan poudarek naslednjim aktivnostim:
izvedba okrogle mize na temo »PREPREČEVANJE VANDALIZMA NA ŠPORTNIH
PRIREDITVAH«. Okrogla miza bo organizirana v mesecu marcu 2008 in bo
prenašana v ţivo. Na posvet bodo vabljeni tako predstavniki NK Maribor, navijaška
skupina Viole, predstavniki MOM in PU Maribor, psiholog in sociolog,
izvedba aktivnosti v luči zmanjševanja problematike uporabe prepovedanih drog z
naslovom »TUKAJ JE KONEC IN KAKO NAPREJ«, sodeluje tudi CSD,
izvedba preventivnih projektov »AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE NI PARKIRIŠČE« in
»INVALIDI SO ENAKOPRAVNI NAM!«.
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Pod točko 7 je inšpektor Lamot iz PU Maribor podal referat na temo nasilja v
športu. Namen podanega referata je bil predstaviti tujo prakso s področja dela z
navijaškimi skupinami, predvsem nogometa, in uporabnost te prakse v domačem
okolju, Mestu Maribor, kjer imamo navijaško skupino NK Maribor, imenovano »Viole«.
V uvodu referata je predstavil evropsko konvencijo o nasilju in grdem vedenju
gledalcev na športnih dogodkih, zlasti na nogometnih tekmah, ki jo je ratificirala tudi
naša drţava leta 1993. V nadaljevanju je predstavil potrebo po preventivnih ukrepih
za boj proti nasilju v športu, vlogo kluba v njegovem druţbenem okolju in
prizadevanja skupnosti za vzgojo navijačev. V zaključku je podal nekaj primerov iz
evropskih mest pri kreiranju politike za preprečevanje nasilja, povezanega z
nogometnimi tekmami.
Na drugi seji VS, ki je potekala 18. 6. 2008, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 3. redne seje.
4. Problematika navijaške skupine Viole.
5. Projekt »Stop grafiti!«.
6. Razno.
Pod točko 4 je v zvezi s problematiko navijaške skupina Viole g. Darko LAMOT iz PU
Maribor podal obseţno poročilo o zadnjih njihovih izpadi na posameznih tekmah.
Poudaril je, da bistvenih premikov v smislu vzdrţnosti navijaške skupine do
vandalskih početij ni zaznati in da se o tej problematiki bistveno več pogovarjamo na
relaciji Mestna občina Maribor – Policija - NK Maribor. G. LAMOT je v nadaljevanju
predstavil dogajanje na zadnjih tekmah NK Maribor. Po mnenju večine prisotnih bi
bilo potrebno storiti več za pritegnitev posameznih predstavnikov navijaške skupine h
konstruktivnim pogovorom. Sledila je razprava v kateri so vsi razpravljavci obsodili
zadnja nečastna početja Viol in v tej zvezi sprejeli naslednje sklepe:
VS poziva vodstvo NK Maribor, da v najkrajšem moţnem času vzpostavi
komunikacijo s predstavniki navijaške skupine Viole in o tem obvesti VS,
v okviru VS bo organiziran posvet oz. okrogla miza na temo »Problematika
navijaških skupin«,
VS oz. MO Maribor si bo prizadevala za spremembo zakonodaje na področju
navijaških skupin.
Pod točko 5 je sekretar VS, Aleš Škof, predstavil projekt »Stop grafiti!«, ki bo v
okviru VS izveden v večih fazah in v sodelovanju z različnimi partnerji. V prvi fazi
bodo v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Maribor in druţbo JUB d.o.o., ki sta
se odzvali povabilu VS za sodelovanje pri navedenem projektu, prepleskali najbolj
moteče oz. izstopajoče grafite na območju Lenta. Nadaljevanje bo sledilo v jeseni, ko
bo izvedena II. faza akcije, v okviru katere se bo saniralo najbolj moteče grafite na
osnovnih šolah in vrtcih. Druţba Helios d.d. je ţe ponudila ekskluzivno partnerstvo pri
izvedbi akcije, ki bo izvedena s pomočjo dijakov Srednje gradbene šole Maribor.
Sprejet je bil sklep, da se v sodelovanju z Mestno redarsko sluţbo in Mestnim
inšpektoratom fotografira najbolj moteče grafite v mestu in se na podlagi le-teh
določi lokacije, ki bodo v okviru akcije »Stop grafiti!« sanirane.
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Na peti seji VS, ki je potekala 01. 10. 2008, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 4. redne seje.
4. Predlog izvedbe projekta »Postajališče ni parkirišče«.
5. Razno.
Pod točko 4 je Aleksander Thaler, komandir PP MB I, podal uvodni referat v zvezi s
problematiko parkiranja v MO Maribor in predlagal izvedbo določenih preventivnih in
represivnih ukrepov. Po razpravi, v kateri je sodelovala večina prisotnih, so bili
sprejeti naslednji sklepi:
v okviru VS bodo natisnili letake (A5) z jasno vsebino (Postajališče ni parkirišče!),
ki jih bodo s pomočjo volonterjev (13., 14. in 15. 10. med 8. in 16. uro) delili
voznikom, ki nepravilno parkirajo ali ustavljajo na avtobusnih postajališčih, na
petih lokacijah: Partizanska (pred Modno hišo), pri UKC Maribor, na Glavnem trgu,
na Streliški in pred TC City,
dne 16. in 17. 10. bodo pripadniki policije in Mestne redarske sluţbe vršili
poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na avtobusnih
postajališčih,
po zaključku navedene akcije bodo na tiskovni konferenci javnosti predstavljeni
rezultati (število kršiteljev, itd.),
natisnili bodo tudi plakate z navedeno vsebino in jih namestili v bliţino avtobusnih
postajališč,
vsem avtošolam na območju MOM bodo poslali letak in dopis s pozivom, naj ne
opravljajo menjav kandidatov na avtobusnih postajališčih,
potrebno je preveriti ustreznost vertikalne in horizontalne prometne signalizacije
na avtobusnih postajališčih ter odpraviti morebitne neustreznosti ali neskladja,
sektorju za komunalo in promet pri MO Maribor bodo poslali dopis s prošnjo, da
preučijo moţnosti za namestitev dodatne prometne opreme na najbolj
izpostavljenih lokacijah.
Pod točko RAZNO je bila s strani ge. Zdenke Kriţanič izpostavljena problematika
gostinskih vrtov in s tem povezanih teţav, s katerimi se srečujejo stanovalci v njihovi
bliţini. Po razpravi je bilo sklenjeno, da se bo navedena problematika obravnavala na
eni izmed prihodnjih sej VS.
Na šesti seji VS, ki je potekala 26. 11. 2008, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 5. redne seje VS.
4. Problematika drog v MOM.
5. Razno.
Pod točko 4 je na temo problematike drog v MO Maribor uvodni referat podal g.
Fredi FARTELY iz PU Maribor, ki je dejal, da iz statističnih podatkov PU Maribor
izhaja, da policisti letno obravnavajo preko 500 kršitev, povezanih s prepovedano
drogo, zaradi posesti nedovoljene droge, zaradi voţnje pod vplivom prepovedanih
drog in zaradi storitve drugih kaznivih dejanj. Poudaril je, da so storilci iste osebe, t.i.
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povratniki, ki so v preteklosti ţe bili obravnavani zaradi KD, povezanih z drogo.
Predstavil je predlog oz. osnutek zloţenke, ki naj bi vsebovala kontaktne podatke o
inštitucijah, ki se ukvarjajo s problematiko drog, in koristne napotke za vse, ki iščejo
pomoč.
V nadaljevanju je ga. Karmen Osterc iz Zavoda za zdravstveno varstvo oz. Centra za
spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva (Oddelek za projektno dejavnost)
obširno predstavila projekt Komisije EU z naslovom FreD goes net.2
Ga. Liljana Zorko iz MO Maribor je povedala, da v Mariboru od leta 1997 deluje
skupina strokovnjakov pod imenom koordinacija izvajalcev programov preprečevanja,
socialne rehabilitacije in zdravljenja odvisnosti od nedovoljenih drog. To skupino je
ţupan s sklepom imenoval kot komisijo oz. svetovalno telo pri pripravi strokovnih
posvetov in gradiv, pripravi strokovnih mnenj o aktivnostih in programih,
dokumentih, ki jih ţupan v vsakoletnem predlogu proračuna predlaga v potrditev
mestnemu svetu, loteva pa se tudi vseh aktualnih nalog na področju preprečevanja
in zdravljenja odvisnosti od nedovoljenih drog.
Pri razpravi so sodelovali: Andrej Pišec iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca,
Jadranka Barbarič in Jelka Babič iz društva Zdrava pot, Slavko Kovačič iz Območne
organizacije Rdečega kriţa Maribor, Darko Lamot iz PU Maribor, Slobodan Stojanović
– MOM, Aleš Novak – Mladinski kulturni center, Aleksandar Jovanović in Ivan Sisinger
- predstavnika političnih strank. Na razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da je z
vsemi sodelujočimi predstavniki inštitucij potrebno finalizirati vsebino in obliko
zloţenke.
Na sedmi seji VS, ki je potekala 10. 12. 2008, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Program varnosti.
4. Razno.
Pod točko 3 je g. Stanislav Mlakar obseţno predstavil Občinski program varnosti, s
katerim se v MO Maribor na podlagi ocene varnostnih razmer podrobneje določa
vrsta in obseg nalog mestnega redarstva, da se navedene naloge usklajuje s
predpisi, programskimi dokumenti Ministrstva za notranje zadeve RS in policije na
področju javne varnosti ter z drugimi potrebami varnosti v občini. Za izdelavo
občinskega programa varnosti MO Maribor je ţupan Franc Kangler dne 13. 7. 2007
imenoval projektno skupino. Projektna skupina je svoje delo opravljala na sestankih,
večino nalog pa so opravljali v delovnih skupinah ali individualno (ogledi varnostnoproblematičnih točk in območij, razgovori z organi in institucijami, ki delajo na
področju varnosti, usklajevanje nalog, itd.).
VS MO Maribor je soglašal z vsebino Občinskega programa varnosti in je predlagal
mestnemu svetu, da ga sprejme.
6.2 OCENA DELA VARNOSTNEGA SOSVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

2

Gre za program zgodnjega posredovanja ob prvem pojavu uţivanja prepovedanih drog med mladimi.
Sprva je bil oblikovan, testiran in evalviran v Nemčiji z namenom širitve po vsej Evropi. S širitvijo
projekta v drţave EU je dobil ime FreD goes net.
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V letu 2007 je prišlo do zamenjave nekaterih članov VS, tako da je imel sedanji VS
MOM 1. konstitutivno sejo 27. 9. 2007. Do takrat je prejšnja sestava v mesecu maju
in juniju skupaj z PU Maribor pripravila in izvedla projekt »Otroška varnostna
olimpijada«. S tem projektom je bilo otrokom skozi igro prikazano, kako ravnati v
primeru različnih nesreč.
VS v sedanji sestavi je v času od 27. 9. 2007 do konca leta opravil le en preventivni
projekt, ki se je imenoval »PRAZNIKI BREZ PETARD«. V tej zvezi je bilo izdelano
20000 letakov in 1000 plakatov, ki so bili razdeljeni osnovnim in srednjim šolam na
območju MOM. Prav tako pa je bila sklicana tiskovna konferenca, na kateri sta bili
predstavljeni problematika in izvedba preventivnega projekta.
Program VS za leto 2008 je temeljil na treh osrednjih točkah, in sicer:
1. »Delo z navijači v Evropi in pri nas oz. problematika navijaške skupine Viole
MB«,
2. »Avtobusno postajališče ni parkirišče!« in
3. »Problematika prepovedanih drog v MOM«.
Poleg osrednjih tematskih sklopov so bili v letu 2008 izvedeni še naslednji projekti:
»Stop grafiti!«, »Prazniki brez petard!« in »Parkiraj pravilno!«.
Medijsko najbolj odmevna (s strani občanov tudi najbolj pozitivno sprejeta) sta bila
projekta »Stop grafiti!« in «Postajališče ni parkirišče!«.
V zvezi s problematiko navijaške skupine Viole je bil doseţen rahel napredek v smislu
zmanjšanja incidentov na in ob nogometnih tekmah. VS je ugotovil, da je potrebno
še naprej voditi poglobljen dialog s predstavniki navijaške skupine. Okrogla miza v tej
zvezi ni bila izvedena, saj so na osnovi kontaktov s predstavniki navijaške skupine
nastali pomisleki o smiselnosti organiziranja okrogle mize oz. javne razprave v zvezi z
navedeno problematiko.
Glede obravnave problematike drog je bil podan predlog ravnateljem osnovnih šol na
območju MOM za ogled filma »SLEPILO«, vendar je bil odziv le-teh negativen.
Ravnatelji so navedli več vzrokov, med njimi izstopa, da vsebina filma ni primerna za
učence osnovnih šol, zato se je VS odločil, da se kontaktira kinooperaterje na
območju MOM, da se film predvaja v času zimskih počitnic v letu 2009.
Menim, da je delo VS MOM zastavljeno dobro in da VS opravlja temeljno funkcijo, za
katero je bil ustanovljen. Njena funkcija je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje
organov, organizacij in drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na varnost v
lokalni skupnosti. Sestajanje sosveta je dovolj pogosto, dejavni so tudi na področju
izvajanja raznih akcij. V sosvetu so zastopani vsi segmenti, ki skrbijo za varnost, od
predstavnikov MČ, političnih strank, varnostnih sluţb, predstavnika mestnega
inšpektorata in mestne redarske sluţbe.
Zelo dobro je zastavljeno delo z mediji, saj sosvet seznanja javnost o svojem delu
tako, da na seje, ki so javne, vabi tudi predstavnike medijev, skrbi za objavo
informacij na svoji spletni strani in organizira tiskovne konference.
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7 PARTNERSKO SODELOVANJE NA OBMOČJU PP LENART
7.1 ORGANIZIRANOST POLICIJSKIH OKOLIŠEV NA POLICIJSKI POSTAJI
LENART
PP Lenart ne sodi med velike PP. Policijske naloge opravlja na območju občin Lenart,
Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, kjer policistke in policisti skrbijo za varnost dobrih 18.000
prebivalcev na 1192 km površine. Na policijski postaji je zaposlenih 25 delavk in
delavcev, ki letno obravnavajo slabih 500 kaznivih dejanj, dobrih 300 kršitev
predpisov o javnem redu in miru in slabih 400 prometnih nesreč. Na območju
policijske postaje so trije policijski okoliši:
policijski okoliš Lenart,
policijski okoliš Cerkvenjak – Benedikt - Sv. Trojica,
policijski okoliš Sveta Ana - Sveti Jurij v Slovenskih goricah – Voličina.
7.2 DELOVANJE POSVETOVALNIH TELES OBČIN IN PROBLEMATIKA
7.2.1

Občina Cerkvenjak

V osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico, se
razprostira občina Cerkvenjak. Sestavlja jo 15 naselij in zaselkov, med katerimi
izstopa občinsko središče Cerkvenjak. Kraj odlikuje ugodna prometna lega v smeri
proti Lenartu, Ptuju, Ljutomeru in Gornji Radgoni. V občini ţivi 2139 prebivalcev na
površini 24,55 km2. Cerkvenjak je upravno, gospodarsko, izobraţevalno in kulturno
središče širšega območja. Ime je kraj dobil po cerkvi, ki je tu stala ţe ob koncu 13.
stoletja.
V letu 2008 se je na območju občine Cerkvenjak bistveno zmanjšala obravnava KD.
Obravnavanih je bilo 59 (101)3 KD, preiskanih pa 34,09% (45,16%). Večina
obravnavanih KD sodi v skupino KD splošne kriminalitete, ki jih je bilo 49 (93). V
notranji strukturi splošne kriminalitete prevladujejo KD zoper premoţenje oz. tatvine,
ki jih je bilo 21 (33), velike tatvine – vlomi, ki jih je bilo 11 (25), in poškodovanje tuje
stvari 6 (13). Največ KD je bilo obravnavanih na gradbišču nove AC in manjši deleţ v
centru Cerkvenjaka med vikendi, ko obratuje diskoteka » Gostišče pri Antonu«. Med
obravnavanimi vlomi so najpogostejši vlomi v delovna vozila in stanovanjske objekte.
Na področju JRM je bilo v letu 2008 obravnavanih 98 (79) kršitev predpisov, ki
urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoţenja. Prevladovale so
kršitve ZJRM, ki jih je bilo 66 (64). Na javnem kraju je bilo tako obravnavanih 65 (46)
kršitev, v zasebnem prostoru pa 26 (22). Največ kršitev oz. zgostitev kršitve je
beleţeno v okolici diskoteke GOSTIŠČE PRI ANTONU (44 (39)), kjer je bila
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V oklepajih podatki za leto 2007.
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obravnavana večina kršitev, prav tako so bile v povezavi s tem beleţene
najrazličnejše oblike vandalizma.
V letu 2008 na območju občine Cerkvenjak tako kot leto prej ni bilo obravnavane PN
s smrtnim izidom. Je pa bilo v PN na tem območju 10 (15) oseb telesno
poškodovanih. V letu 2008 je bilo obravnavanih 15 (30) PN, in sicer 1 (2) s hudo
telesno poškodbo, 6 (8) z lahko telesno poškodbo in 8 (20) z materialno škodo.
Občina Cerkvenjak in PP Lenart sta dne 10. 10. 2003 ustanovila VS na podlagi 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 21. člena Zakona o policiji (Ur. list RS, št. 49/98) in sklepa
občinskega sveta občine Cerkvenjak.
Prva seja VS občine Cerkvenjak je bila dne 22. 1. 2004 v prostorih občine. Na seji,
na kateri so bili prisotni ţupan občine Cerkvenjak, g. Joţe KRANER, komandir
Policijske postaje Lenart, g. Joţe Roţmarin, VPO, g. Danilo JURŠNIK, ravnatelj OŠ
Cerkvenjak, g. Mirko ŢMAVC, poveljnik Civilne zaščite, g. Joško ZORKO in predstavnik
občinskega sveta, g. Joţe MAGUŠA, je bil predlagan in sprejet dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje - ugotovitev sklepčnosti.
Sprejem poslovnika varnostnega sosveta v občini Cerkvenjak.
Seznanitev z letnim programom dela.
Razno.

Pod točko 2 je bil sprejet poslovnik varnostnega sosveta.
Pod točko 3 je bila opravljena seznanitev z letnim programom dela VS Cerkvenjak v
letu 2004.
Druga seja VS Cerkvenjak je potekala dne 6. 5. 2005. Na seji je bil predlagan
dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled zapisnika 1. redne seje VS.
3. Obravnava in potrditev predloga programa dela varnostnega sosveta občine
Cerkvenjak za leto 2005.
4. Obravnava trendov varnostnih pojavov za območje občine Cerkvenjak za leto
2004.
5. Finančno ovrednotenje programa (predlog za občinski svet).
6. Razno.
Pod točko 1 je ţupan odprl sejo in zaradi majhne udeleţbe (manjkali so 3 od 7
stalnih članov) predlagal posvetovalno sejo.
Pod točko 2 je ţupan povedal, da je predvidel obravnavo trendov varnostnih
pojavov, ker je bilo to obravnavano ţe na 13. seji občinskega sveta, meni, da
obravnava ni potrebna. Nadalje je pozdravil pobudo VPO, g. Juršnika, da policija
pripravi članek za občinsko glasilo Zrnje, v katerem se bo predstavil VPO. Predlagal
je, da za vse organizatorje javnih prireditev policija poda pisne predloge. V
nadaljevanju je komandir PP Lenart, g. Lovrec, predstavil problematiko Gostišča pri
Antonu. Menil je, da bi lastnik lokala moral tudi sam s svojimi redarskimi sluţbami
poskrbeti za red in mir.
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Pod točko 3 so obravnavali predlog programa VS Cerkvenjak za leto 2005. Ţupan je
predlagal dopolnitev programa z naslednjimi točkami:
SPVCP pripravi oceno varnosti šolskih poti in pripravi plakat na temo »VIDNOST
NA CESTI« ter organizira akcijo, s katero bi vsa gospodinjstva dobila odsevno
telo,
vodstvo OŠ Cerkvenjak pripravi analizo o pojavih alkohola in drog na šoli ter med
mladimi na območju občine Cerkvenjak,
PGD Cerkvenjak pripravi oceno poţarne varnosti,
LD Dobrava pripravi poročilo o divjih odlagališčih odpadkov na območju občine
Cerkvenjak,
VS pripravi letno poročilo in ga predstavi na zadnji seji v tekočem letu.
Pod točko 5 so se dogovorili, da se finančno ovrednotenje programa dela VS
pripravi na naslednji seji.
Pod točko 6 je dogovorjeno, da se naslednja seja skliče predvidoma meseca junija,
kjer se bo potrdil dopolnjen program dela VS za leto 2005.
Tretja seja VS občine Cerkvenjak je bila sklicana za dne 27. 2. 2006. Predlagan je
bil naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled zapisnika 2. redne seje VS.
3. Obravnava in potrditev predloga programa dela varnostnega sosveta občine
Cerkvenjak za leto 2006.
4. Pregled varnostne situacije na območju občine Cerkvenjak.
5. Razno.
Pod točko 2 je bilo s strani predsednika VS ugotovljeno, da nekatere zadeve iz
zapisnika 2. seje niso bile realizirane. Pozval je, da se dodeljene obveznosti izpolnijo
v prihodnje. Predloţeni zapisnik 2. redne seje je bil soglasno prejet.
Pod točko 3 je bil obravnavan program dela VS v letu 2006. Predsednik je obrazloţil
program dela VS in da so vsi vabljeni na sejo kot predstavniki institucij prejeli poziv
za podajo predlog programa dela VS. Na poziv se je odzvala PP Lenart in SPVCP.
Predsednik je nato odprl razpravo in pozval, da člani podajo svoje predloge.
V razpravi je g. Maguša podal naslednje predloge: potrebna je prisotnosti policije po
naseljih predvsem med vikendi, potrebno bo zagotoviti pločnike, potrebno bo
zagotoviti varnost v cestnem prometu ob objektih v razpadajočem stanju, opozarja
na obcestne ograje, ki zmanjšujejo preglednost cestišča, prireditve se ne izvajajo z
zagotovljeno varnostjo in da je premajhno število parkirnih prostorov v centru
Cerkvenjaka.
Predsednik VS pove, da so predlogi smiselni, vendar dvomi, ali je to vse v pristojnosti
VS. Glede nepravilnega parkiranja in pomanjkanja parkirnih prostorov pove, da je
dovoljeno parkirati na mestih, predvidenih za parkiranje. Za nepravilno parkiranje je
pristojna policija. Glede varnosti na prireditvah pove, da je v mesecu januarju bil
sestanek z lastnikom Gostišča pri Antonu, policijo in občinsko upravo, na katerem je
bilo s strani policije lastniku gostišča naloţeno, da mora zagotoviti varovanje s sluţbo
za varovanje, ki ima licenco za opravljanje dejavnosti. V povezavi s tem je kom. PP
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Lenart, g. Lovrec, povedal, da si je lastnik Gostišča pri Antonu uredil varovanje oz.
varnostno sluţbo z licenco.
Ravnatelj osnovne šole, g. Ţmavc, je predstavil aktivnosti, s katerimi je šola
prispevala k večji varnosti v naselju, šoli in izven nje. Povedal je, da uvajajo sistem
»varnih točk«, v katerih bi otrok v primeru kakšnega koli nasilja poiskal pomoč.
Izdelali bi tablice, ki bi bile markirane na stavbah, kjer bi bile »varne točke«. Prav
tako izvajajo projekt »Mladi in alkohol«. Pripravili so poučno predavanje za starše.
Otroke 8. in 9. razredov so peljali v Maribor na ogled filma s področja odvisnosti od
trdih drog. Predlaga, da bi se tak film predvajal tudi za občane ter da se na temo
nasilja, alkohola in uţivanja drog pripravi okrogla miza za občane. VS predlaga, da
pripomore k umirjanju cestnega promet v centru Cerkvenjaka in v naseljih. S tem
misli na radarske kontrole, ki bi morale biti pogostejše, prav tako pa bi se moralo
mladoletnim osebam prepovedati vstop v nočne lokale in diskoteke
Predstavnik GD, g. Košnik, pove, da je poţarna varnost na območju občine
Cerkvenjak dobra. V lanskem letu so ukrepali v primeru enega poţara. Pomagali so
tudi pri drugih aktivnostih, kot so reševanje ţivali, čiščenje blata s cest in
odstranjevanje dreves s cestišča. V letu 2004 so izvedli akcijo »Dan odprtih vrat«.
Pove, da zagotavljajo poţarno straţo na vseh prireditvah, na katere so poklicani, ne
zagotavljajo in izvajajo pa varnosti oz. redarstva. V prvih tednih pouka v mesece
septembru zagotavljajo tudi pomoč pri varnosti na cesti. Pove, da bodo podali oceno
poţarne varnosti in pripravili seznam divjih odlagališč. V primeru »ptičja gripa« so
posredovali imena članov, ki bi v stroţjih primerih razkuţevali na terenu. Izpostavi
problem diskotek in vpraša, ali je moţno, da se pri vinjenem mladoletniku ugotovi
identiteto in o stanju obvesti starša mladoletnika ter ga kaznuje. Opozori tudi na
povečan promet v okviru izgradnje AC in povečano nevarnost za otroke.
G. Zorko opozori na voznike brez vozniškega dovoljenja in neregistriranih
avtomobilov. Predlaga poostren nadzor s strani policije.
V nadaljevanju je komandir PP Lenart, g. Lovrec, odgovoril, da je moţno preveriti
identiteto pri vinjenem mladoletniku, staršev pa za to ni mogoče kaznovati, ker ni
zakonske podlage. V primeru voznikov brez vozniškega dovoljenja in neregistriranih
avtomobilov poziva vse prisotne, da posredujejo informacije na PP, saj bodo tako
laţje in hitreje ukrepali. Glede varovanja gasilcev na prireditvah meni, da bi se morali
znotraj gasilskega društva dogovoriti, zakaj so na prireditvah. Radarska kontrola –
pove, da so pogosto prisotni v Kadrencih in Brengovi. V centru Cerkvenjaka pa ne.
Vse to bo vzel na znanje in proučil zadevo. Podpira predlog predavanja in film za
občane. Opozori, da se bo na gradbiščih ob AC pojavila delovna sila iz tujih drţav in
poziva k previdnosti.
Po razpravi v tej točki je predsednik VS podal predloge, člani so jih soglasno sprejeli.
Program VS se dopolni z nalogami:
VS opozori pristojne inšpekcijske sluţbe na lokacije, kjer je ogroţena varnost v
cestnem prometu,
VS vsaj enkrat letno pripravi predavanje za širši krog občanov z vidika varnostne
situacije na temo, ki bi jo naknadno določili (npr. droge, medvrstniško nasilje,
nasilje nad starejšimi),
VS evidentira divja odlagališča in jih v bodoče tudi sanira,
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VS objavi dopis v Zrnju, s katerim bi občane spodbujal in opozarjal na moţnost
anonimnih klicev in prijav kršitev, dejanj in opazk na policijo, s katerimi bi
omogočili večjo učinkovitost pri odkrivanju in reševanju nepravilnosti.
Pod točko 4 je poročilo o varnostni situaciji podal komandir PP Lenart, g. Janez
Lovrec. V razpravi so člani VS povedali naslednje:
predsednik VS je povedal, da bi bila zaţelena večja prisotnost policije na terenu
predvsem zaradi vlomov in tatvin v zasebne prostore,
g. Košnik izpostavi problematiko maščevanja v primeru prijave KD,
g. Maguša predlaga, da VS v javnih glasilih (npr. Zrnju) objavi dopis, s katerim
bi občane spodbujal in opozarjal na moţnost anonimnih klicev in prijav kršitev,
dejanj in opazk na policijo, s katerimi bi omogočili večjo učinkovitost pri
odkrivanju in reševanju nepravilnosti,
g. Ţmavc je mnenja, da bi se policija morala bolj pogosto pojavljati v javnih
izobraţevalnih ustanovah (šolah).
Na te predloge je komandir PP Lenart, g. Lovrec, povedal, da je zaradi kadrovskega
pomanjkanja večja prisotnost na terenu nemogoča. VS naj občanom posreduje
miselnost posredovanja podatkov policiji o kršitvah, napakah in dejanjih. Občani bi
morali biti pripravljeni sodelovati s policijo. Prisotne je seznanil tudi s projektom
»Medved Jaka«, v sklopu katerega v primeru prometne nesreče, v kateri je udeleţen
tudi otrok, udeleţenemu otroku podarijo medvedka.
Pod točko RAZNO sta predstavnika policije poudarila pomen podajanja informacij in
obvestil s strani občanov o varnostnih pojavih ali podobnih zadevah.
Predsednik pove, da bo naslednja seja predvidoma meseca septembra 2006.
7.2.2

Občina Benedikt

Občina Benedikt je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na
območju naslednjih naselij: Benedikt, Drvanja, Ihova, Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat,
Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Stara Gora, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah,
Štajngrova, Trotkova in Trstenik. V teh naseljih, ki se razlegajo na pribliţno 24 km2
osrednjega dela Slovenskih goric med Pesnico in Ščavnico vzdolţ ceste med
Lenartom in Gornjo Radgono, ţivi okoli 2200 prebivalcev.
V letu 2008 se beleţi na območju občine Benedikt zmanjšanje obravnavanih KD.
Obravnavanih je bilo 65 (70) KD, preiskanost KD znaša 47,37%(58,2%). Večina KD
sodi v skupino KD splošne kriminalitete, prevladujejo pa KD zoper premoţenje,
obravnavanih jih je bilo 50 (47). Na področju KD zoper premoţenje prevladujejo
tatvine (14 (22)), velike tatvine – vlomi (13 (6)) in poškodovanje tujih stvari (5 (16)).
Največ KD je bilo obravnavanih na območju naselja Benedikt.
V letu 2008 je bilo obravnavanih 49 (57) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir
ter splošno varnost ljudi in premoţenja. Med zaznanimi kršitvami so prevladovale
kršitve ZJRM, ki jih je bilo 33 (51), od tega je bilo na javnem kraju 31 (21) kršitev, v
zasebnem prostoru pa 11 (30) kršitev. Največ kršitev oz. zgostitev kršitve je beleţeno
v centru Benedikta med vikendi, predvsem v in okolici gostinskih lokalov predvsem.
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V letu 2008 je bilo obravnavanih 26 (48) PN, od tega 2 PN s smrtnim izidom, leto
poprej pa nobene. Obravnavanih je bilo 9 (19) PN s telesno poškodbo in 15 (29) z
materialno škodo. V teh prometnih nesrečah sta 2 osebi izgubili ţivljenje, 13 oseb pa
se je lahko telesno poškodovalo.
VS občine Benedikt je bil ustanovljen s podpisom listine 21. 5. 2004. Prvo sejo je
imel VS 22. 11. 2004. Člani VS so ţupan občine, vodja policijskega okoliša in
komandir PP – predstavnika PP Lenart, ravnatelj OŠ Benedikt, predstavnik OS Občine
Benedikt, predstavnik Občine Benedikt, predsednik SPVCP Občine Benedikt,
predstavnik PGD Benedikt in predstavnik LD Benedikt.
Na seji so sprejeli dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Oblikovanje pobud oz. predlogov za pripravo delovnega načrta Policijske postaje
Lenart za leto 2005 na območju občine Benedikt.
3. Razno.
Pod točko 2 je ţupan je povedal, da je sosvet sklican na podlagi dopisa PP Lenart z
dne 8. 11. 2004, v katerem obvešča Občino Benedikt, da lahko poda pobude za
pripravo delovnega načrta v letu 2005, zato je ţupan najprej izpostavil problematiko
preprečevanja KD dejanj, ki jih je razdelil v naslednje skupine:
prevelika hitrost na cestah, predvsem v naseljih, kot je Štajngrova, ipd.;
voţnja z neregistriranimi vozili, vozniki pod vplivom alkohola;
nespoštovanje odpiralnega časa gostinskih obratov, predvsem barov;
nočna zbirališča mladine na javnih mestih - manjši prekrški (Slatinski vrelci, pri
šoli, pri lovskem domu).
Predstavnik PP Lenart je povedal, da je namen VS predvsem preprečevanje KD in ne
toliko varnost v cestnem prometu. Glede kontrole odpiralnega časa barov je povedal,
da na podlagi poročila, ki ga izda PP, ukrepa inšpekcijska sluţba. Opozoril je na pojav
vlomov v stanovanjske bloke. Pohvalil je ukrep postavitve ulične svetilke pri osnovni
šoli, ki preprečuje nočno zbiranje na tem mestu.
Po krajši razpravi je bil sprejet sklep, da PP Lenart v svojem načrtu dela v letu 2005
za območje občine Benedikt poskuša dati poudarek predvsem kontroli odpiralnih
časov gostinskih lokalov, preprečevanju nočnega vandalizma z avtomobili in
prekrškom mladine, ki se ponoči zbira na javnih mestih.
Na drugi seji VS, ki je bila 13. 4. 2005, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Poročilo o delu Varnostnega sosveta v letu 2004 - pregled varnostne situacije na
območju občine Benedikt v letu 2004 in program dela za leto 2005.
3. Razno.
Pod točko 2 je ţupan predal besedo komandirju PP Lenart, g. Lovrecu, ki je
povedal, da ne more govoriti o delu VS občine Benedikt v letu 2004, ker takrat še ni
bil član le-tega. Predlagal je, da naj se oblikuje poročilo o delu VS v letu 2004 v
kronološki obliki in priloţi k temu zapisniku. Seznanil je prisotne, da je PP Lenart
Občini Benedikt posredovala Pregled varnostne situacije na območju občine Benedikt
v letu 2004 in Predlog programa dela VS Občine Benedikt za leto 2005. V
nadaljevanju ga je na kratko tudi predstavil. Poudaril je, da gre za predlog s strani
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policije in da bi to moral biti le del celotnega programa dela VS. V nadaljevanju je g.
Lovrec na kratko predstavil še Pregled varnostne situacije na območju občine
Benedikt za leto 2004. Poudaril je, da je sodelovanje z Občino dobro in da si takšno
sodelovanje ţelijo tudi vnaprej. Prisotne člane je pozval na sodelovanje s policijo, saj
le tako lahko čim bolj uspešno izvajajo zadane naloge.
V razpravi je bilo povedano naslednje:
ţupana je zanimalo, ali bi bilo smiselno pripraviti predavanje strokovnjaka na
temo vandalizma staršem in otrokom (od šestega razreda naprej), za kar je dobil
s strani komandirja PP pritrdilen odgovor, kakor tudi na vprašanje, če je
predavanje, predvideno za upokojence, smiselno za vse občane,
ravnatelj šole, mag. Jakopec, je povedal, da osnovna šola zelo dobro sodeluje s
PP Lenart in da vsako leto skupaj pripravijo kar nekaj predavanj na temo varnosti,
ţupan je poudaril, da bi bilo potrebno zdruţiti aktivnosti na šoli in na drugih
nivojih v lokalni skupnosti in jih predstaviti kot delo varnostnega sosveta, s čimer
se je strinjal tudi g. Lovrec,
predstavnik PGD, g. Maurič, je povedal, da PGD vsako leto izvaja določene
aktivnosti v sklopu meseca poţarne varnosti, da pa bi bilo mogoče pripraviti tudi
kakšno predavanje,
g. Klepec je poudaril, da naj člani pri pripravi predlogov programa dela VS
izpostavijo preventivno dejavnost na področju varnosti,
ţupana je zanimalo, na kakšen način policija ugotavlja, ali ima določen občan
prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, kjer ţivi. G. Lovrec je povedal, da to
ugotovijo le, če je določena oseba v kakšnem postopku. Ni pa policija v zakonu
določena kot nadzorni organ za te vrste prekršek,
ţupana je še zanimalo, kako nadzorujejo odpiralne čase gostinskih lokalov. G.
Lovrec je povedal, da tudi te vrste prekrške ugotovijo v primeru posredovanja v
lokalu zaradi kršitve javnega reda. Na podlagi intervencije lahko podajo predlog
trţnemu inšpektoratu, ki je nadzorni organ za odpiralni čas gostinskih lokalov,
prisotni so po razpravi sprejeli sklep, da člani VS Občine Benedikt do konca
meseca aprila pripravijo predlog programa dela varnostnega sosveta s svojega
področja dela. Na pripravo predlogov se pozove tudi športna društva v občini. Na
podlagi poslanih predlogov se bo na naslednji seji VS, ki bo predvidoma čez en
mesec, oblikoval program dela VS Občine Benedikt.
Pod točko 3 je g. Maurič izpostavil problematiko prihoda gasilcev na intervencijo,
čeprav prepričan, da je skoraj nemogoče situacijo rešiti. Gre namreč za to, da pri
prečkanju glavne ceste G1-3 porabijo dragocene minute preden pridejo do gasilskega
doma. Ţupan je odgovoril, da tu res ni moţno izvesti ukrepa, ki bi situacijo izboljšal.
Na
1.
2.
3.

tretji seji VS, ki je bila 07. 07. 2005, je bil sprejet naslednji dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Program dela Varnostnega sosveta za leto 2005.
Razno.

Pod točko 2 je ţupan iz predloţenih programov povedal, da delo VS v letu 2005
sloni predvsem na programih PP Lenart, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, osnovne šole, Prostovoljnega gasilskega društva Benedikt in Kluba malega
nogometa Benedikt. Program osnovne šole je ţe realiziran v dveh tretjinah.
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G. Janez Lovrec je predlagal, da občinska uprava zbere vse predloţene programe in
jih strne v en dokument z roki izvedbe. Tako zbrani predlogi bi lahko predstavljali
program dela VS za leto 2005.
G. Joţe Maurič je povedal, da bodo pri prvi fazi nastali stroški, za katere pa ne ve,
kako jih rešiti, nakar mu je ţupan odgovoril, da bo stroške poštnine za poslana
obvestila prevzela Občina.
Prisotni so po razpravi sprejeli sklep, da bo Občinska uprava Občine Benedikt izdelala
program dela VS v letu 2005, v katerem bodo povzete vse aktivnosti, ki so jih
predlagali PP Lenart, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Osnovna šola
Benedikt, Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt in Klub malega nogometa Benedikt.
Pod točko 3 je Janez Lovrec podal ţeljo, da se PP Lenart v prihodnje neformalno
obvešča v zvezi s kršitvami glede odpiralnega časa gostinskih obratov in moteče
voţnje z motornimi vozili. VPO, g. Danilo Juršnik, je opozoril, da se je v zadnjem času
v okolici novih stanovanjskih blokov pojavilo več tatvin in vlomov. Zanimalo ga je, če
je mogoče med bloki postaviti dodatno razsvetljavo. Ţupan mu je odgovoril, da
nekateri stanovalci v poletnem času ugašajo luči in puščajo odprta vhodna vrata.
VPO, g. Danilo Juršnik, je povedal, da bo stanovalce opozoril, da naj zapirajo vhodna
vrata.
Na četrti seji VS, ki je bila 22. 2. 2006, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled realizacije programa dela Varnostnega sosveta za leto 2005.
3. Program dela Varnostnega sosveta za leto 2006.
4. Trendi varnostnih pojavov na območju občine Benedikt v letu 2005.
5. Razno.
Pod točko 2 je ţupan je uvodoma povedal, da so institucije, ki so podale svoje
predloge za program dela v letu 2005, svoje programe tudi izvedle. Teţko pa je
meriti, kakšen je učinek izvedenih programov na varnostno situacijo. G. Lovrec se je
strinjal in poudaril, da so to le majhni koraki. Pomembno je, da je sosvet začel
delovati in da se realizira tudi to, kar je bilo lansko leto dogovorjeno, in sicer, da se v
letu 2006 čim prej pripravi program dela za tekoče leto. Glede na to, da je varnostna
situacija v občini dokaj ugodna in VS vseeno deluje, bo sosvet toliko laţje reagiral v
primeru večje situacije.
Prisotni so po razpravi sprejeli sklep, da se sprejme realizacija programa dela VS
Občine Benedikt za leto 2005.
Pod točko 3 je ţupan je uvodoma povedal, da je program nastal na podlagi prispelih
predlogov društev in organizacij. Poudaril je, da bi morali narediti več na temo
vandalizma v okolju, saj le-ta počasi raste. Kot primer je navedel poškodovanje
Slatinskega vrelca, ki se zgodi skoraj dvakrat letno, in metanje petard skozi luknje v
zidu na stopnišče v stolpu ob športni dvorani. Glede na to, da se ve, kje se mladina
zbira (pri Slatinskih vrelcih, šoli, vrtcu in stari telovadnici), je ţupana zanimalo, ali je
policija lahko z intervencijami ponoči več prisotna na teh točkah.
G. Lovrec mu je odgovoril, da je vandalizem problem povsod bil in bo. Povedal je, da
je policija sicer lahko več prisotna, vendar je vprašanje učinkovitosti takšne
prisotnosti. Po izkušnjah policije bodo storilci izkoristili trenutek, ko se patrulja
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odpelje. Mogoče bi preventivno vplivalo na potencialne storilce ţe to, če bi jih
nekajkrat na teh točkah legitimirali in zapisali.
V tej zvezi je VPO, g. Juršnik, predlagal, da bi se na teh točkah, kjer je moţno,
namestile slepe kamere, ki bi opravljale preventivno vlogo. Komandir PP Lenart, g.
Lovrec je še predlagal, da se prebivalce s preventivnimi obvestili osvešča, da javijo
morebitna zaznana dejanja vandalizma in da se zavedajo, da je njihova lastnina
njihova odgovornost. Vsekakor pa bo v prihodnosti po novi zakonodaji prisoten
občinski redar oz. reditelj, ki bo imel dosti manjše pristojnosti kot policija, in bo lahko
več pozornosti namenil prav takšnim zadevam.
Glede programa dela VS za leto 2006 je g. Juršnik predlagal, da bi naslednje leto
ločili SPVCP in VS, saj sta to ločeni instituciji. Tako bi se bolj osredotočili na
problematiko vandalizma (npr. sestanek VS, ko se nekaj zgodi). SPVCP ţe tako
posebej obravnava problematiko prometa in se tako zadeve podvajajo. Ţupan je
odgovoril, da je program dela VS pravzaprav povzetek nalog vseh sodelujočih
institucij.
Po razpravi so prisotni sprejeli sklep, da se sprejme Program dela Varnostnega
sosveta Občine Benedikt za leto 2006 kot je bil predloţen s spremembami ter
dopolnitvami, podanimi na seji.
Pod točko 4 je g. Lovrec podal uvod in pregled varnostne situacije na celotnem
območju PP Lenart, pregled varnostne situacije na območju občine Benedikt pa je
podal VPO, g. Juršnik.
Pod točko 5 je g. Maurič izpostavil vprašanje glede prijave zaznanih dejanj
vandalizma, in sicer, ali storilec lahko izve oz. ali ima pravico izvedeti, kdo je podal
prijavo, saj ljudje ravno zaradi te bojazni velikokrat ne prijavijo opaţenih dejanj. G.
Lovrec je odgovoril, da je ob prijavi mogoče navesti, da prijavitelj ne ţeli biti
imenovan. Tako bo policija poskušala najti druge dokaze preko VPO-ja in postopek
speljati brez pričanja. Če takšnih dokazov ni mogoče zbrati, storilec ostane
nekaznovan, vseeno pa nanj lahko vpliva preventivno za naprej.
Na peti seji VS, ki je bila 29. 11. 2006, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled varnostne situacije na območju občine Benedikt za I. polletje leta 2006
(Policijska postaja Lenart).
3. Pregled realizacije programa dela Varnostnega sosveta za leto 2006 - letno
poročilo.
4. Program dela Varnostnega sosveta za leto 2007.
5. Razno.
Pod točko 2 je VPO, g. Danilo Juršnik, predstavil pregled varnostne situacije za I.
polletje na območju občine, ki ga je pripravila PP Lenart.
V razpravi so člani sosveta ugotovili:
da je glavna cesta vedno bolj nevarna za pešce, saj je nazadnje pred nekaj dnevi
bil udeleţen pešec v prometni nesreči. Ţupan je člane tudi seznanil, da na pozive
Direkciji RS za ceste ni bilo odziva, zato je predlagal, da se direkcijo ponovno
pozove na sodelovanje in da se prične izvajati večji ''pritisk'' za izgradnjo pločnika
ali vsaj hodnika za pešce ob Mariborski cesti,
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g. Klepca je zanimalo, kdo so bili udeleţenci v prometnih nesrečah s smrtnim
izidom (domačini, otroci …). G. Juršnik je povedal, da niso bili domačini,
člani so ugotovili, da je povečanje nesreč s smrtnim izidom tudi posledica
povečanja prometa na G1-3, na kar pa VS nima nekega vpliva. Prav tako je skrb
vzbujajoče dejstvo, da se povečuje prisotnost alkohola pri udeleţencih v
prometnih nesrečah,
g. Jakopec je izpostavil, da je Benedikt edino kriţišče od G. Radgone do Lenarta,
ki nima niti kroţišča niti semaforja. Predlagal je, da se Direkcijo opozori tudi na to
problematiko. Ţupan je povedal, da bo v kratkem zgrajeno novo kriţišče z
odstavnim pasom v smeri Štajngrove, prav tako pa so predstavniki DRSC
povedali, da je izgradnja kroţišča, preden se tovorni promet ne preusmeri na
avtocesto, nesmiselna (primer Pernica). Prav tako je dejstvo, da mora občina
zagotoviti zemljišča in projektno dokumentacijo, kar predstavlja cca 50 mio. SIT,
kar pa v času odprtih investicij ni mogoče. Je pa na DRSC kroţišče načrtovano za
leto 2008 oz. 2009,
g. Klepec je predlagal, da bi podali predlog vsaj za semafor za pešce, saj vemo,
da gre okoli 4000 tovornih vozil dnevno skozi Benedikt. Ţupan je povedal, da
semafor mora financirati Občina, ker je v naselju. To pa predstavlja prav tako cca
50 mio. SIT. G. Klepec je predlagal, da bi se povezali z G. Radgono, saj ponovno
pripravljajo aktivnosti na tem področju.
Prisotni so po razpravi sprejeli sklep, da je VS seznanjen s pregledom varnostne
situacije na območju občine Benedikt v I. polletju 2006 in da občina Benedikt
ponovno pozove DRSC za rešitev problematike pločnika ob Mariborski cesti in
ureditve kroţišča. Dopis pošlje tudi v vednost ministru, pristojnemu za promet.
Pod točko 3 so se člani seznanili s pregledom realizacije programa dela VS za leto
2006. V nadaljevanju je ravnatelj OŠ predloţil povzetek opravljenih temeljnih
aktivnosti šole, ki se navezujejo na program dela VS Občine Benedikt za šolsko leto
2005/2006. Prav tako je predsednik SPVCP, g. Klepec, izpostavil aktivnost glede
postavitve hitrostnih ovir na Čolnikovem trgu ob glavni cesti proti Sv. Trojici (LC 203
061 Osek – Benedikt - Sv. Ana).
Po krajši razpravi so prisotni sprejeli sklep, da se sprejme letno poročilo o realizaciji
programa dela VS za leto 2006 in da se v zimskem času opravi skupni ogled za
določitev mikrolokacije za postavitev hitrostnih ovir na LC 203 061 .G. Klepec bo
vodil aktivnosti za ogled, pripeljal prometne strokovnjake, ţupan pa izvajalce, da
skupaj poiščejo moţno mikrolokacijo za predmetne hitrostne ovire.
Pod točko 4 je ţupan predlagal, da naj vsi, ki še niso podali predlogov za program
dela za leto 2007, le-tega dostavijo do 20. 1. 2007, na podlagi katerih bodo oblikovali
Program dela VS za leto 2007 in ga sprejemali na januarski seji VS. Predsednik
SPVCP je program s strani SPVCP predal na seji.
Ker druge razprave pod to točko ni bilo, so prisotni sprejeli sklep, da stalni člani
posredujejo program dela za VS za leto 2007 najkasneje do 20. 1. 2007 na Občinsko
upravo Občine Benedikt, ki pripravi osnutek programa VS za leto 2007. VS bo svoj
program dela za leto 2007 sprejel na januarski seji.
Pod točko 5 je ţupan predstavil dopis PP Lenart, ki Občino prosi, da poda svoje
pobude za načrt dela PP za leto 2007. Predlagal je, da se posebej izpostavi čas
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praznovanja občinskega praznika, in sicer se PP Lenart priporoči, da se aktivno
vključi v zagotavljanje varnosti v času občinskega praznika.
Prisotni so se strinjali, zato je bil sprejet sklep, da se PP Lenart za načrt dela za 2007
priporoči aktivno vključevanje v zagotavljanje prometne in ostale varnosti v času
občinskega praznika, ko se odvija več prireditev in se jih udeleţuje večje število ljudi.
7.2.3

Občina Sveta Ana

Občina Sveta Ana je manjša podeţelska občina na severu Osrednjih Slovenskih
goric. Večji del občine s svojim centrom leţi vzhodno ob regionalni cesti Lenart –
Trate - Avstrija. Na površini 37,2 km2 se razprostira dvanajst vasi. Središče občine
je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, ki jo obkroţajo še vasi Draţen Vrh, Froleh,
Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Roţengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg.
Ščavnica in Ţice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v
ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. V občini je 620 gospodinjstev s
2.350 prebivalci. Prebivalstvo se preteţno preţivlja s kmetijsko dejavnostjo na malih
kmetijah, z ţivinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivali so zaposleni v sosednjih
večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno
podjetništvo in različne obrti.
V letu 2008 se beleţi na območju občine Sv. Ana povečanje obravnavanih KD, in
sicer jih je bilo obravnavanih 40 (34) KD, raziskanost kaznivih dejanj znaša 58,82%
(82,14%). Večina KD, ki so bila obravnavana, sodi v skupino KDE splošne
kriminalitete, kjer pa prevladujejo KD zoper premoţenje, ki jih je bilo 25 (15). Na
področju KD zoper premoţenje prevladujejo velike tatvine - vlomi, ki jih je bilo 5 (2),
tatvine, ki jih je bilo 25 (15) in poškodovanje tujih stvari 5 (6). Največ kaznivih dejanj
je bilo obravnavanih na območju naselja Kremberk in Ţice.
V letu 2008 je bilo obravnavanih 25 (46) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir
ter splošno varnost ljudi in premoţenja. Med zaznanimi kršitvami so prevladovale
kršitve ZZJRM, ki jih je bilo 20 (39), od tega na javnem kraju 15 (31) kršitev, v
zasebnem prostoru pa 10 (15) kršitev. Največ kršitev na javnem kraju se je dogodilo
v centru Sv. Ane, kjer se nahajajo gostinski lokali
V letu 2008 je bilo obravnavanih 12 (27) PN, od tega 8 (9) PN s telesno poškodbo in
4 (15) z materialno škodo.
Prva in edina seja VS občine Sveta Ana je bila ustanovna seja. Seja je bila dne 21.
6. 2004, ob 0900 uri, v prostorih sejne sobe Občine Sveta Ana. Na ustanovni seji so
bili prisotni člani varnostnega sosveta: ţupan občine Sv. Ana, g. Bogomir Ruhitel,
komandir PP Lenart, g. Joţe Roţmarin, predsednik SPVC, g. Joţe Kocbek, ravnatelj
osnovne šole, g. Boris Mlakar, poveljnik PGD Sv. Ana, g. Srečko Bauman, tajnik
občine, g. Viktor Kapl, podţupan, g. Feliks Berič in delavka občinske uprave, ga.
Petra Golob. Najprej je predsednik preveril prisotnost in ugotovil, da je varnostni
sosvet sklepčen in predlagal dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Sprejem poslovnika varnostnega sosveta.
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3.
4.
5.
6.

Pregled varnostne situacije v občini Sveta Ana v letu 2003.
Obravnava prometa v občini.
Sprejem programa dela varnostnega sosveta za leto 2004.
Razno.

Pod točko 2 je bil kljub manjšim popravkom sprejet Poslovnik VS, ki ga je predstavil
komandir PP Lenart, g. Joţe ROŢMARIN.
Pod točko 3 je Joţe Roţmarin seznani člane VS s pregledom varnostne situacije v
letu 2003 v občini sveta Ana.
Pod točko 4 ţupan ugotavlja, da je na področju kontrole prometa policija premalo
prisotna na območju občine Sveta Ana tako za gibajoči in mirujoči promet. Predvsem
bi bilo potrebno stroţje kontrolirati hitrost prometa pred vrtcem in šolo.
Člani VS v razpravi še opozorijo na kršitve CP pri preobremenitvi osnih pritiskov in
predlagajo, da bi tudi na tem področju bilo potrebno stroţje in pogosteje ukrepati.
Pod točko 5 se iz razprave o delu VS za leto 2004 oblikuje predlog glavnih nalog, ki
bi jih naj izvedel VS. To so:
 zagotoviti varnost na javnih prireditvah (občinski praznik),
 obravnava varnostne situacije v samem centru Sv. Ane na naslednji seji VS,
 ustanovitev komisije, ki bo izdelala predlog namestitve oz. dopolnitve prometne
signalizacije v občini (osne pritiski),
 organizirano se lotiti akcije »Petarda, ne hvala«.
Pod točko 6 se člani VS dogovorijo, da predsedujoči skliče naslednjo sejo po
dopustih. Ţal je do sedaj to bila edina seja Varnostnega sosveta.
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7.3 OCENA DELA VARNOSTNIH SOSVETOV NA OBMOČJU PP LENART
Ţal dela VS Občine Sv. Ana ni mogoče ocenjevati, saj VS, ki je bil ustanovljen v letu
2004, do danes imel le eno sejo, pa še ta je bila ustanovna. Prav tako v vsem tem
času ni razvidno, da bi bil VS pobudnik kakšne akcije oz. aktivnosti.
VS Občine Benedikt je po mojem mnenju na začetku, dokler so se člani še sestajali,
delal solidno, predvsem v smislu opozarjanja na določeno varnostno problematiko in
izmenjavo mnenj s policijo, čeprav konkretnih aktivnosti niso bile izvedene. Edine
aktivnosti so bile na področju prometa, saj je bilo zaradi obremenjenosti glavne
ceste, ki vodi skozi naselje, vso delo usmerjeno na to področje, kjer pa je dejavnosti
izvajal Svet za preventivo v cestnem prometu na območju občine Benedikt. Pri
pregledu vsebine zapisnikov opazimo, da so v glavnih »vlogah« na seji ţupan in
policisti, kar pa ni smisel posvetovalnih teles. VS Občine Benedikt od 29. 11. 2006 ni
imel več nobene seje, prav tako pa morebitne aktivnosti iz dostopne dokumentacije
niso razvidne.
VS Občine Cerkvenjak se je kljub temu, da je bil ustanovljen v letu 2003, sestal na
treh sejah, na katerih pa delo VS ne morem oceniti za dobro, saj je bila na prvi seji,
ki je bila ustanovna, obravnavana le varnostna problematika za tisto leto, na drugi
seji sploh niso bili sklepčni, na tretji in zadnji seji 27. 2. 2006 pa so bile obravnavane
določene teme, ki so v pristojnosti VS. Do realizacije nalog v večini primerov sploh ni
prišlo.
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8 ZAKLJUČEK
Pojem varnosti je nedeljiv, zanj ne more biti odgovorna samo policija, drţava ali
samo občina. Posameznik oz. skupnost mora predvsem sama skrbeti za svojo
varnost, naloga policije pa je, da pri tem pomaga v skladu z veljavno zakonodajo.
Za delo policije, ki je usmerjeno v skupnost, je značilen proaktiven in decentraliziran
pristop, katerega cilj so zmanjšanje kriminalitete, zmanjšanje nereda in zmanjšanje
strahu pred kriminalom. Vse to pa je mogoče doseči samo s pomočjo partnerskega
odnosa med policijo in skupnostjo. Ko govorimo o skupnosti, imamo v mislih
konkretne institucije, kot so druţina, šole, društva, skupnosti stanovalcev, podjetja in
druge interesne skupine, ki doţivljajo probleme, ki jih lahko v sodelovanju s policijo
rešijo.
V nekaterih drţavah zakonodaja določa obvezno partnerstvo med lokalno skupnostjo
in policijo. V RS pa ima izmed vseh institucij le policija v svojem zakonu člen, ki
opredeljuje njeno vlogo pri partnerskem sodelovanju z lokalno skupnostjo
V prvem sklopu diplomske naloge sem predstavil pojem pojma preventiva in v
skupnost usmerjeno delo skozi prizmo različnih avtorjev, ki so in se ukvarjajo z
omenjeno problematiko. Vsi avtorji ugotavljajo v svojih delih, da je za bolj učinkovito
delo policije potrebno vzpostaviti partnerski odnos z občani oz. drţavljani, za kar pa
je potrebno spremeniti zakoreninjen tradicionalni model policije in prepričati
drţavljane, da so lahko enakovreden segment pri zagotavljanju varnosti v njihovi
sredini.
V drugem sklopu sem predstavil razvoj policije v RS od petdesetih let do danes. Pri
pregledu je bilo opazno, da so elementi preventivnega dela policije oz. partnerskega
sodelovanja z drţavljani obstajali ţe pred projektom »Policija«, vendar je bilo to
sodelovanje predvsem le vzrok večje nadzorstvo nad drţavljani takratne oblasti. Sam
menim, da sistem sicer ni bil slab, saj so občani poznali svojega policista, ker je bil
veliko več med ljudmi oz. manj obremenjen z drugimi deli kot pa sedanji vodja
policijskega okoliša. V tem sklopu sem predstavil določene segmente partnerskega
sodelovanja na relaciji policija - drţavljani v ZDA, od koder izhaja Community
policing, in Velike Britanije, kjer je najbolj razširjen sistem Neighbourd Watch. Meni
osebno je bil najbolj všeč sistem na Irskem, kjer so odpravili deviantna dejanja s
spremembo okolice, kot povezovalec med policijo in drţavljani pa je zaposlen
koordinator, ki se mu ljudje laţje zaupajo. Za vse omenjene drţave velja, da imajo
lokalni projekti veliko pomoč drţave, ki se predvsem kaţe v finančnih sredstvih. Prav
tako so mnogi projekti del nacionalnega programa varnosti, ki ga ima izdelana
posamezna drţava.
V tretjem sklopu sem predstavil uzakonjeno obliko sodelovanja med policijo in
drţavljani oz. lokalno skupnostjo. To so tako imenovana posvetovalna telesa.
Ugotovili smo, da imamo podlago za ustanavljanje le-teh v Zakonu o Policiji, Pravilih
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policije, priporočila lokalnim skupnostim pa so zajeta v Evropski listini o urbanih
okoljih. V nadaljevanju sem predstavil cilje, smernice za delo in namen posvetovalnih
teles, podanih s strani GPU. Videli smo, da imajo moţnost organiziranja
posvetovalnih teles vsi segmenti LS, vendar je v večini primerov pobudnik in
soustanovitelj policija. Pri pregledu ţe ustanovljenih posvetovalnih teles smo
ugotovili, da imajo ta v različnih delih Slovenije različna imena. Posvetovalna telesa
so v določenih sredinah zaţivela, v določenih pa ne. Kot pomemben dejavnik
izgrajevanja dobrega partnerskega odnosa med policijo in drţavljani je predstavljanje
dela policije s pomočjo tudi medijev javnosti, ki je v letu 2008, kot smo videli iz
izsledkov raziskave, relativno zadovoljna z delom policije, prav tako pa so drţavljani v
veliki meri pripravljeni sodelovati s policijo.
V četrtem sklopu sem predstavil vodjo policijskega okoliša oz. policista za preventivo,
ki naj bi bil najpomembnejši povezovalni člen med policijo in drţavljani. Predstavil
sem usmeritve za njegovo delo, kakšne metode in oblike dela lahko uporablja in
predstavil nekaj najbolj odmevnih projektov, ki jih VPO izvajajo in so na ravni celotne
drţave. Ţe iz usmeritev lahko ugotovimo, da se teorija in praksa razlikujeta, saj naj bi
bil po mnenju teoretikov VPO relativno samostojen oz. mali „šef“ na svojem območju,
opravljal naj bi le preventivno delo, katerega bi si sam načrtoval, in bil nazadnje za
razmere na njegovem terenu odgovoren. To se v praksi ne dogaja, saj imajo
prednost projekti in navodila s strani GPU oz. PU, ki pa v večini primerov nimajo
povezave z določenim lokalnim okoljem, kjer imajo v tistem trenutku mogoče
drugačne teţave.
V petem sklopu sem pregledal delovanje varnostnega sosveta MO Maribor v letih
2007 in 2008. Skozi pregled zapisnikov in opravljenega dela ugotavljam, da varnostni
sosvet dela tisto, za kar je ustanovljen. Njegovo delo je, da opozarja na deviantna
dejanja, da se vključuje v različne projekte, s katerimi se skrbi za izboljšanje varnosti
in da so v VS preko predstavnikov MČ vključeni tudi drţavljani. VS o vseh svojih
aktivnostih obvešča sprotno javnost, nekatere seje so prenašane tudi preko CATV,
vse pa je občanom oz. drţavljanom dostopno tudi na spletu.
V šestem sklopu sem vzel pod drobnogled delo treh VS na območju PP Lenart. Na
koncu sem podal skupno oceno dela za posamezni varnostni sosvet. Ugotoviti
moramo, da ne sluţijo svojemu namenu, saj je bilo njihovo delo slabše oz. ga sploh
ni bilo.
Na koncu lahko ugotovimo, da partnersko sodelovanje med drţavljani in policijo
obstaja, vendar bi lahko bilo to sodelovanje boljše, kar kaţejo tudi vse raziskave. V
tem dolgotrajnem procesu je najprej potrebno le spremeniti našo miselnost, da je za
našo varnost odgovorna le policija, oz. se pričeti zavedati, da je moramo za svojo
varnost najprej poskrbeti sami. Prav tako mora policija s svojo spremenjeno filozofijo
pribliţati policijo navadnim drţavljanom, da bodo ti sprejemali policijo kot organ, ki je
njim v pomoč oz. partner pri odpravljanju vseh deviantnih stanj v druţbi, ne pa le
represivni aparat, ki skrbi za „polnjenje proračunske blagajne“. Velik vpliv na
spremembo te miselnosti imajo tudi mediji, ki na osnovi dobrega dela policije le-to
prikaţejo v čim bolj pozitivni luči.
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