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UVOD

Opredelitev problema
Varnost ima v vsakdanjem ţivljenju ljudi zelo pomembno vlogo, tako psihično, fizično,
kot tudi socialno. Za varnost ljudi skrbi veliko različnih organov, vendar ima
najpomembnejšo funkcijo vsekakor policija. Policisti so tisti, ki v prvi vrsti skrbijo za
kakovost ţivljenja prebivalcev v lokalnem okolju, poleg tega pa imajo še veliko drugih
nalog v okviru svojega dela. Vendar pa je varnost širok pojem, zato je potrebno opisati
tudi sam varnostni sistem na nacionalni ravni.
Leta 2010 so v Sloveniji ukinili več policijskih uprav, ki so prešle pod okrilje večjih
policijskih uprav. Tako se je zgodilo tudi v Krškem. PU Krško je sedaj sestavni del PU
Novo mesto. Vendar pa ta ukrep naj ne bi zmanjšal števila zaposlenih, saj gre le za
organizacijsko spremembo. Ukinitev te policijske uprave pa naj ne bi škodovala
prebivalcem Krškega in posledično prebivalcem celotnega Posavja, saj naj ne bi
zmanjšala varnosti na tem področju.

Cilji magistrskega dela
Namen magistrskega dela je analizirati obstoječe stanje in raziskati ter predlagati moţne
predloge za spremembe in izboljšave na področju logistične podpore in varnosti v regiji
Posavje. Cilj magistrskega dela je raziskati problem varnosti in varnostne subjekte,
vendar pa se bomo osredotočili predvsem na policijsko delo na splošno in policijsko
delo na področju Posavja. Iz tega razloga se bomo koncentrirali na ukinjeno PU Krško
in na to, kaj to pomeni za prebivalce tega lokalnega okolja.

Hipoteze
Hipoteza 1: Prebivalci Posavja se čutijo varne tudi po ukinitvi PU Krško.
Hipoteza 2: Prebivalci Posavja so zadovoljni z delom policije v njihovem lokalnem
okolju.
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Predpostavke in omejitve raziskave
Pri izdelavi magistrskega dela bomo izhajali iz naslednjih predpostavk:
varnost je pomemben dejavnik za kakovost človekovega ţivljenja;
zdruţevanje PU ne bo zmanjšalo varnosti na lokalnem območju;
policisti opravljajo svoje delo dobro in ljudje jim zaupajo.

Omejitve:
omejen dostop do določenih podatkov in informacij;
moţno subjektivno podajanje odgovorov pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov;
neizpolnjeni ali nepopolno izpolnjeni anketni vprašalniki.

Metode raziskave
V magistrskem delu bomo uporabili naslednje raziskovalne metode:
zbiranje virov (dostopni viri o tematiki);
abstrakcije (ločevanje bistvenih elementov teorije od nebistvenih);
analizo in interpretacijo primarnih in sekundarnih virov (dokumenti, zakoni, …);
opisno metodo;
primerjalno analizo (primerjava pisnih in drugih virov);
kvantitativno metodo;
statistično analizo zbranih podatkov;
sintezo (izdelava zaključkov področij proučevanja).
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1 TEORETIČNE OSNOVE
1.1 Varnost
Varnost kot pojem še ni popolnoma obdelan, kakor tudi ne sam problem. Vendarle gre
za splošen pristop, s katerim se delno ukvarjata sociološka in politološka znanost, kakor
tudi psihologija, kriminalistika, obramboslovje, pravne znanosti in tako dalje. Varnost je
bistvena za druţbo in nanjo lahko gledamo kot na sistem. Nanaša se torej na druţbo, na
drţavo in tudi na internacionalno celoto. Torej je varnost vrednota, ki opredeljuje
politično in socialno druţbo, prav tako pa zagotavlja notranji red in mir. Drţava mora
uveljaviti stanje v katerem bo svojim drţavljanom zagotovila določene varnostne
razmere in standarde osebne varnosti, kakor tudi varnost za delo. V kolikor se te
vrednote kršijo, govorimo o varnostnih pojavih (Anţič, 1997, str. 35 36).
Pojem varnosti so različni avtorji vpeli v različne sodobne varnostne teorije, s pomočjo
mnogovrstnih kriterijev. Tako lahko govorimo o treh debatah in razlikah med njimi, ki
temeljijo na raznih predpostavkah. Prva debata je potekala po prvi svetovni vojni in
pred drugo svetovno vojno med utopisti in realisti. Kot razpravljanje med znanstvenim
in zgodovinskim pristopom je potekala druga debata v šestdesetih letih, tretja debata pa
traja še danes, in sicer se je začela v sedemdesetih letih. Kar pa je pomembno za zadnjo
razpravo, je to, da je sestavljena iz debat neoliberalizma, postpozitivizma in debate
strukturalistov (Mitar, 2008, str. 16).
Kvaliteta ţivljenja je zelo pomembna za vsakega posameznika in od tega je odvisnih
veliko dejavnikov, vsekakor pa je eden od najpomembnejših varnost. Varnost je ţe od
nekdaj vrednota, ki si jo zagotavlja vsak posameznik sam, vendar pa jo zagotavljata na
določen način tudi druţba in drţava. Strinjam se z Anţičem, da lahko gledamo na
varnost kot sistem, ki ima svoje podsisteme ali pa označimo varnost kot lastnost večjega
sistema.
Mitar (2008, str. 20 21) razlaga, da je bila varnost v začetnih razpravah obravnavana
kot varnost drţave, ki se je delila na dva pristopa, in sicer: pri omejenem pristopu gre le
za varnost drţave, pri neomejenem pristopu pa lahko govorimo tudi o širših sestavah
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ogroţanja, kot so npr. vojaška, ekonomska, socialna, politična, okoljska in tako dalje.
Pri neomejenem pristopu pa je razlika tudi ta, da vidimo leglo groţenj tudi v notranji
oblasti, ne le na mednarodnem področju. Drugi vidik pojma varnosti je varnost druţbe,
kjer je potencirana identiteta. Tretji vidik pojma varnosti je varnost posameznika,
katerega obravnava večje število teorij na različne načine. Zadnje čase pa se koncept
varnosti posameznika povezuje s človekovimi pravicami in svoboščinami. Zadnji vidik
pojma varnosti je okolje, katerega različni avtorji povezujejo z varovanjem okolja za
blaginjo ljudi.
Tabela 1: Prepletenost vrst in področij varnosti
Nivo
Področja

interakcije
Vojaško

Politično

Ekonomsko

Okoljsko

Societalno/
človeško

Posameznik

Societalno/
skupnostno









Nacionalno


Mednarodno/
regionalno

Globalno/
planetarno


o

o






o

Vir: Liotta, 2002, str. 478 v Mitar, 2008, str. 22.

= vpliv
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= delni vliv

o = ni vpliva
»Liotta je poudaril, da je potrebno probleme varnosti obravnavati celovito, saj lahko
pretirana pozornost eni vrsti varnosti in zanemarjanje druge vrste varnosti pomeni
bumerang, ki lahko povzroči škodljive posledice« (Liotta v Mitar, 2008, str. 22).
V tabeli številka 1 lahko vidimo, kakšen vpliv imajo različna področja na različne
nivoje varnosti. Na vojaškem področju ima največji vpliv nacionalna varnost oz. varnost
drţave, globalno oz. planetarno pa nima vpliva. Delni vpliv ima na varnost
posameznika, druţbe in regionalnega okolja. Na političnem področju ima največji vpliv
na nacionalno in mednarodno okolje, delni vpliv pa na varnost posameznika, druţbe in
na globalno okolje. Glede na ekonomsko področje govorimo o največjem vplivu pri
vseh nivojih varnosti, razen pri globalnem okolju, na katerega ima ekonomija delni
vpliv. Pri okoljskem področju ravno tako govorimo o največjem vplivu na vse nivoje
varnosti, razen pri nacionalni varnosti, kjer je delni vpliv. In pri zadnjem področju, kjer
govorimo o druţbenem, človeškem oz. humanem področju, imata največji vpliv
posameznik in druţba, delni vpliv ima regionalno okolje, nobenega vpliva pa nimata
nacionalno in globalno okolje.
Vsekakor moramo določene varnosti obravnavati enotno, da ne bi prišlo do kakršnih
koli napak, kakor pravi Liotta. In ravno zato je toliko pomembno, da se proučevanje
problema varnosti v določenem okolju oz. regiji preuči glede na dane kriterije, ki
vplivajo na to, saj ne moremo govoriti o istih izsledkih v vseh regijah. Če na primer
predstavimo vzorec ene regije, ki ima večje število prebivalcev, več obiskovalcev, bolj
razvit turizem in šolstvo itd., govorimo o večjem vplivu na določene varnosti in
probleme kakor v manjši regiji. Tu lahko naštejemo subkulturo mladih, turiste, različne
karakterje določenih ljudi, večjo moţnost terorizma, nasilja, zlorab, alkohola, prometnih
nesreč, itd. glede na prej naštete dejavnike. Seveda je potrebno raziskati tudi drţavne
institucije, ki so dostopne v določenih regijah glede na njihovo velikost, število ter
uspeh in zadovoljstvo posameznikov z njimi.
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Črnčec (2009, str. 25) je mnenja, da varnost posega v vso človeško delovanje, pri tem
gre tudi za zadovoljevanje osnovnih človeških potreb, pa naj bo to potreba po hranjenju
ali pa potreba po zadovoljstvu. In zaradi tega čuti človek potrebo po tem, da je varen, ţe
od rojstva oziroma odkar obstaja, kot bitje.

Strinjam se z zadnjim avtorjem, saj mi smo vsi ljudje, vsakdo s svojimi potrebami.
Vendar nam je skupno zagotovo to, da je počutje varnosti v ţivljenju in okolju, kjer
ţivimo, najpomembnejše. Vsakdo izmed nas ne bi mogel pravilno delovati in
izpolnjevati svojih vsakodnevnih obveznosti, če se ne bi počutil varnega. S to varnostjo
povezujemo mir in notranje zadovoljstvo, ki sta zelo pomembna za naše ţivljenje.
Danes postaja varnost vse bolj proučevana z več vidikov, ki zadovoljujejo človeka kot
osebo, in sicer gre za ekonomsko varnost, okolje, v katerem se nahaja in socialne
odnose. Varnost je vrednota, katero čedalje bolj spremljajo ljudje in se je tudi zavedajo,
hkrati pa jo povezujejo s temeljnimi in človeškimi pravicami, katere v pravni drţavi
varuje drţava s svojimi varnostnimi subjekti. Varnost lahko opredelimo tudi kot
»zaščitno stanje«, katerega ţeli drţava doseči za njihovo varovanje pred zunanjimi in
notranjimi groţnjami. Prav tako si lahko predstavljamo varnost, za katero poskrbi
drţava, saj naj bi za vse drţavljane poskrbela enako, in sicer človek naj ne bi čuti
pomanjkanja, bolezni, hkrati mu zagotovi izobraţenost, stanovanje, ustrezno prehrano,
zaposlitev itd. To si razlagamo kot neko zagotovilo, da ljudje ne bi bili v stiski in
nerazumljeni v svojih problemih, ki so povezani s socialno varnostjo. Razumljivo je, da
v današnjem svetu razlikujemo več dimenzij varnosti, saj je področje druţabnega
ţivljenja zelo raznovrstno (Čas, 2005, str. 1 3).
Čas (2005, str. 3 4) pa razvršča varnost na notranjo, zunanjo in javno. Zunanja varnost
pomeni različna ogroţanja določene drţave ob določenem času od zunaj. Le-ta je
odvisna od drţave in njene moči ter oblasti, ki jih ima z drugimi drţavami. Medtem pa
se notranja varnost nanaša na to, kako drţava obvlada toke, procese, ljudi in dogodke
znotraj svojega ozemlja. In tu nastopi pravni sistem drţave, ki daje okvir za določene
stopnje varnosti, skupaj z ostalimi mehanizmi in instrumenti za podporo notranji
varnosti v drţavi. Javna varnost pa se povezuje s policijskim delom, in sicer je to stanje,
v katerem se preprečujejo in rešujejo neka napačna dejanja, ki so protizakonita. Torej jo
lahko zagotovimo le preko drţave. V širšem pomenu pojma pa lahko javna varnost
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pomeni vzdrţevanje javnega reda, varnost drţavljanov, tako njihovega ţivljenja kakor
tudi premoţenja, in izvrševanje določenih predpisov v primeru kakršnega koli
ogroţanja. Za javno varnost skrbijo drţavne institucije in drţavni organi, je torej člen v
sestavu nacionalne varnosti.
Če povzamemo vse zgoraj omenjene avtorje, ki si razlagajo varnost vsak po svoje, pa je
vsekakor več skupnih stičnih točk. Prva je ta, da je varnost vrednota, ki jo moramo
ščititi ter jo povezovati s temeljnimi in človeškimi pravicami. Varnost je tudi sistem, za
katerega v prvi vrsti poskrbi drţava s svojimi institucijami, vendar pa tudi mi sami. Mi
smo tisti, ki odločimo, kje bomo ţiveli in opravljali svoje vsakdanje obveznosti in delo,
saj je lahko razlika ogromna med glavnim mestom in vasjo, vsaj kar se tiče varnosti
same in njenega občutka. Vsekakor pa se strinjam z vsemi avtorji, da je varnost zelo
pomemben člen v našem ţivljenju.

1.2 Nacionalna varnost
Nacionalni varnosti prepisujejo drţave zelo velik pomen. Politika nacionalne varnosti
mora poskrbeti za zaščito pred vojaškimi in drugimi nevojaškimi krizami, pa naj gre za
notranje ali zunanje nevarno stanje. Sam pojem nacionalne varnosti torej pomeni zaščito
drţave oz. njenega ozemlja, ljudi in lastnine. Avtor meni, da ogroţenost ne bi smeli
presojati samo s stališča visokih nacionalnih vrednot, temveč je potrebno upoštevati tudi
ostalo, kar lahko neposredno ali posredno ogroţa človekove vrednote, ki so za njega
pomembne. Bistveno je, v kolikšni meri je zagotovljena varnost posamezniku s strani
drţave, in kakšna je njegova zasebna varnost ali koliko te varnosti si lahko zagotovi
človek sam. Zato bi bilo potrebno dopolniti definicijo nacionalne varnosti tudi s
sposobnostjo obvladovanja ostalih tokov, dogodkov, procesov ali oseb, ki delujejo
nevarno znotraj samostojne drţave, ki jih nadzirajo določeni organi, posamezniki in
institucije, ki ne spadajo le med drţavne organe. Če bi pojmovali nacionalno varnost na
takšen način, ne bi bilo več dilem, kaj je drţavna varnost in kaj tista druga varnost, ki se
zagotavlja z zasebnim varovanjem (Čas, 2005, str. 4 6).
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»Profesor mednarodnega prava Vojin Dimitrijević je identificiral pet skupin vrednot, ki
jih šteje za temeljne prvine nacionalne varnosti, in sicer (Dimitrijević v Grizold, 1992,
str. 64):
obstoj drţave kot politične skupnosti, nacionalni obstoj (ki ni identičen z obstojem
konkretne drţave) ter fizično preţivljanje prebivalstva;
ozemeljska celovitost kot temeljna pravica drţave;
politična samostojnost kot izraz mednarodnopravne subjektivitete drţave;
kakovost ţivljenja;
odprtost definicije nacionalne varnosti, ki naj omogoči, da sta vsebina
nacionalnovarnostne politike kot tudi dejansko ravnanje drţav na tem področju izraz
konkretnih okoliščin (»ţivljenjskega interesa«)«.
Nacionalna varnost je torej varnost, ki nam jo zagotavlja drţava in s tem skrbi za našo
kakovost ţivljenja v samostojni drţavi. Govorimo o zunanji in notranji varnosti drţave,
kamor spada tudi vojaško varovanje, torej lahko tu omenimo tudi globalno varovanje.
Torej gre za varnost tudi v primeru vojne, terorističnih napadov ter podobnih
nevarnosti. Strinjamo se z obema avtorjema, da je potrebno definicijo nacionalne
varnosti puščati odprto za dopolnitve oz. jo vseskozi dopolnjevati, saj v sodobnem svetu
narašča določeno tveganje, ki se prej ni pojavljalo. Govorimo o današnjem svetu, kjer
preţi na nas vse več nevarnosti.
Grizold (1992, str. 64 65) je mnenja, da se nacionalna varnost nanaša na drţavo, ki je
samostojna in skrbi za svoje ozemlje ter zaščito svoje osebne integritete. Torej jo
najsplošnejše lahko določimo kot varnost drţavnega naroda, ki zajema varnost
drţavnega ozemlja, zaščito posameznika in njegove lastnine, ohranjevanje nacionalne
neodvisnosti in uresničevanje bistvenih funkcij druţbe. Vsekakor pa je potrebno pri tem
poudariti, da so današnji procesi internacionalizacije in globalizacije pripeljali do
preseganja določenih izhodišč, na podlagi katerih ima nacionalna drţava celotno oblast
nad ljudmi, svojim teritorijem in naravnimi viri znotraj drţave. Vendar pa je sedanji
druţbeni razvoj pripeljal do tega, da je drţava izgubila monopol na tem področju. Da pa
do tega prihaja, je razlog neposredno angaţiranje posameznikov, raznih skupin in
civilne druţbe mimo nacionalnih drţav.
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Črnčec (2009, str. 29 30) poudarja, da so vrednote pomemben dejavnik našega sistema
nacionalne varnosti, ki povezujejo subjekte in temeljna načela, ki izhajajo iz druţbe in
politike. Poznamo pet funkcij nacionalnovarnostnega sistema, in sicer: obveščevalno,
odločevalno, administrativno, operativno in svetovalno funkcijo, vendar pa je
obveščevalna funkcija temeljna za uspešno delovanje sistema. Osnovni temelj za
varnost in stabilnost Slovenije je tudi gospodarska stabilnost, saj uspešnost na tem
področju omogoča zagotovitev finančnih virov in vpliva na dobro samopodobo drţave
in njenih drţavljanov. Na uspešnost drţave na nacionalni gospodarski ravni sta vplivala
dva pomembna kazalca, in sicer prevzem evra leta 2007 in nato predsedovanje Svetu
EU, ki je bilo uspešno izvedeno v prvi polovici leta 2008. Republika Slovenija pa je
postala še bolj stabilna, kar se tiče nacionalne varnosti, z vključitvijo naše drţave v
Evropsko unijo in zvezo NATO. Pomembno je tudi to, da drţava ne le prejema varnost,
vendar jo tudi daje in na to kaţe dejstvo naših vojakov, ki se udeleţujejo mednarodnih
operacij in misij. Le-teh je bilo leta 2007 11 % vseh pripadnikov Slovenske vojske. Ta
odstotek kaţe na dejstvo, da razumemo odgovornost, ki jo prinaša drţavi vključitev v
tako pomembno zvezo.
Grizold (1992, str. 66 67) pa razlikuje med nacionalno in drţavno varnostjo. Drţavna
varnost ima kot pojem dva pomena, in sicer: prvič v pomenu nacionalne varnosti, ko
razmišljamo o varnosti na ravni drţave in drugič v pomenu varnosti, ki jo drţava
sistemsko zagotavlja svojim drţavljanom na ravni celotne druţbe. Pojasnjuje tudi pojem
mednarodne, svetovne oz. univerzalne varnosti, o kateri govorimo, kadar se varnost
nanaša na mednarodno globalno skupnost. Mednarodna varnost torej ni seštevek
nacionalnih varnosti, vendar pomeni opredeljevanje določenih vrednot tako v
mednarodnih odnosih kakor tudi v samih odnosih znotraj drţave. Sama zapletenost
mednarodnih odnosov, razni procesi globalizacije in integracije, učinkovitost samih
mehanizmov za zagotavljanje nacionalnih varnosti, prav tako svetovne varnosti in
samih odnosov med drţavami na raznih področjih, se kaţejo predvsem v mednarodni
varnosti. Torej je mednarodna varnost vsota določenih ukrepov, ki zagotavljajo
obstanek vseh drţav, sam pogoj obstajanja ter razvoj internacionalne skupnosti.

Nacionalna varnost je za Slovenijo zelo velikega pomena in dejstvo je, da je
razmišljanje o tej varnosti še kako pomembno za vse drţavljane Slovenije, saj na njem
sloni celotna varnost drţave in nas, njenih drţavljanov. Na podlagi nacionalne varnosti
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je odvisno tudi naše vsakdanje ţivljenje in gibanje med različnimi drţavami, torej je za
nas pomembna tudi mednarodna varnost, saj le tako se bomo počutili varne tudi v
drugih drţavah, če bomo vedeli, da ima naša drţava dobre odnose z njimi.
Republika Slovenija je s svojo proglašeno samostojnostjo prevzela nase tudi svojo
nacionalno varnost in to, da prispeva tudi k mednarodni varnosti. Slovenija je tako
opredelila svojo varnostno zasnovo in s tem elemente svojega nacionalnovarnostnega
sistema. Model tega sistema je odvisen od same organizacije slovenske druţbe in
ureditve razmerij med politiko in civilno druţbo. Pri oblikovanju samega sistema je
prav tako potrebno upoštevati realne razmere v drţavi, kakor tudi trenutne razmere v
mednarodnem okolju, pomembne pa so tudi izkušnje ostalih drţav z njihovimi
sodobnimi modeli. Pri nacionalnovarnostnem sistemu drţave pa je potrebno zagotoviti
soglasje med drţavljani, saj gre tudi za kulturo civilne druţbe, ne le za varnostnoobrambne potrebe drţave (Grizold, 1992, str. 74).
Sistem nacionalne varnosti je sestavljen iz odgovorov drţave, kako izpopolniti in kako
zajamčiti uresničevanje vseh treh dimenzij varnosti (Črnčec, 2009, str. 27 28):
varnostna politika v širšem in oţjem pomenu, ki skrbi za delovanje vseh potrebnih
ukrepov, ki so namenjeni pravilnemu delovanju nacionalnovarnostnega sistema,
varnostna struktura za zagotovitev varnosti v druţbi oz. za celotno druţbo in
varnostno samoorganiziranje druţbe.
Na spodnji sliki 1 je predstavljen sistem nacionalne varnosti drţave in kakor vidimo, se
sam sistem deli na tri pomembne veje, in sicer na: varnostno politiko, varnostno
strukturo in varnostno samoorganiziranje druţbe. Varnostna struktura se dalje deli na
zunanjo in notranjo varnost, zunanja varnost pa se deli še na oboroţene sile in civilno
obrambo, medtem ko v notranjo varnost spadajo policija, pravosodni organi,
obveščevalne in varnostne sluţbe ter carina in inšpekcijske sluţbe.
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Slika 1: Temeljni elementi sistema nacionalne varnosti sodobne države
NACIONALNOVARNOSTNI
SISTEM SODOBNE DRŢAVE

VARNOSTNA POLITIKA

-

VARNOSTNA STRUKTURA

zunanja politika
obrambna politika
gospodarska politika
socialna politika
ekološka politika
zdravstvena politika
energetska politika
izobraţevalna politika
kulturna politika
obveščevalna politika

ZUNANJA (OBRAMBNA)
VARNOST

VARNOSTNO
SAMOORGANIZIRANJE
DRUŢBE

NOTRANJA
VARNOST

- policija
- pravosodni organi
- obveščevalne in varnostne
sluţbe
- carina in inšpekcijske
sluţbe
OBOROŢENE SILE

CIVILNA OBRAMBA
- civilna zaščita
- gospodarska zaščita
- neoboroţen odpor
- informacijsko delovanje
- opazovanje in obveščanje
Vir: Črnčec, 2009, str. 28.

Vsi zgoraj omenjeni avtorji razlagajo nacionalno varnost v sodobnih drţavah, pri
nekaterih smo omenili tudi Slovenijo. A dejstvo ostaja, da smo do sedaj govorili na
splošno o pojmu nacionalne varnosti in kaj le-ta predstavlja za nas drţavljane oz. za
današnjo sodobno druţbo. In tako je Slovenija morala oblikovati svojo nacionalno
varnost, ko se je osvobodila in določiti, kako bo delovala na tem področju, zato bomo v
nadaljevanju opisali, kako se je naša drţava soočila s tem, namreč povzeli bomo naš
temeljni dokument na področju nacionalne varnosti.
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Temeljni dokument na področju nacionalne varnosti Slovenije je Resolucija o strategiji
nacionalne varnosti RS (Ur. l. RS, št. 27/2010, v nadaljevanju RSNV), s katero se
opredeljujejo nacionalni interesi in cilji RS, analizirajo in proučujejo se posamezne
stopnje varnosti in groţnje, prav tako pa se določa delovanje naše drţave za
zagotavljanje nacionalne varnosti, le-ta pa temelji na Ustavi RS, spoštovanju človekovih
pravic, temeljnih svoboščin, na načelih pravne drţave in na demokraciji. RS ima
določene nacionalne interese, katere delimo na strateške in ţivljenjske. Ţivljenjska
interesa se povezujeta tako z ohranitvijo neodvisnosti in suverenosti drţave kakor tudi z
ohranjanjem nacionalne identitete slovenskih drţavljanov znotraj in zunaj meja RS.
Medtem ko so strateški interesi spoštovanje, priznavanje mednarodnih meja RS,
vključno s teritorialnim stikom morja, pa seveda tudi spoštovanje in zaščita določenih
pravic, utrjevanje socialne in pravne druţbe, blaginja drţavljanov, delovanje političnega
sistema, mir, zaščita in varnost na vseh področjih ter ohranitev okolja RS in njenih
naravnih

virov.

Te

interese

pa

bo

RS

zagotavljala

z

uresničevanjem

nacionalnovarnostnih ciljev.
V RSNV prav tako piše, da se RS sooča z različnimi dejavniki ogroţanja nacionalne
varnosti na globalni, nadnacionalni in nacionalni stopnji zaradi svojega porekla in
geografske raznolikosti. Z globalne ravni nacionalne varnosti se sooča s podnebnimi
spremembami, gospodarskimi, finančnimi in socialnimi tveganji, a tudi s kriznimi
ţarišči. Na nacionalni ravni pa so tveganja naslednja: ogroţanje javne varnosti,
omejenost naravnih virov, naravne in druge nesreče, zdravstvene in epidemiološke
groţnje ter razni dejavniki negotovosti (npr. socialni nemiri, konflikti, revščina), ki nato
lahko privedejo do raznih varnostnih groţenj ali tveganj. Na vsa ta tveganja in groţnje
nacionalne varnosti pa se bo RS odzvala z nacionalnovarnostno politiko, katero
sestavlja celota nekih programov, načrtov, strategij in raznih dejavnosti drţave za
odzivanje na groţnje in tveganja. Nacionalnovarnostno politiko v naši drţavi sestavlja
več organov, in sicer: zunanja politika, obrambna politika, politika varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter politika zagotavljanja notranje varnosti. Na globalne
vire ogroţanja in tveganja pa se bo RS odzvala z določenimi ukrepi, ki so odvisni od
samega tveganja, in sicer ali gre za podnebne spremembe, finančne, gospodarske ali
socialne, ali pa na odzivanje v primeru kriznih ţarišč. Potem je tu še tretja vrsta
odzivanja na področju nadnacionalnega tveganja nacionalne varnosti, kamor spada boj
proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenim dejavnostim na področju
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konvencionalnega oroţja, oroţja za mnoţično uničevanje in jedrsko tehnologijo,
nezakonite migracije, kibernetske groţnje, dejavnost tujih obveščevalnih sluţb,
obveščevalna dejavnost RS ter vojaške groţnje, na katere se bo prav tako odzvala z
določenimi in predpisanimi ukrepi določene nacionalnovarnostne politike.

Republika Slovenija ima vzpostavljen sistem nacionalne varnosti za zagotavljanje le-te,
ki pa temelji na pravnih, političnih, informacijskih, gospodarskih ter drugih temeljih
naše drţave. V upravljanje in vodenje sistema nacionalne varnosti so vključeni
zakonodajni organi in izvršilna veja oblasti RS. Ker pa se današnje varnostno okolje
spreminja, se spreminja tudi organizacija samega sistema, in sicer se to povezuje s
povezanostjo posameznih politik na prilagodljivost samega sistema in njegovih
podsistemov. Saj le tako je mogoče pravočasno in v zadostni meri zagotoviti nacionalno
varnost. Samo zagotavljanje sistema nacionalne varnosti temelji na njegovih
podsistemih, ki pa so naslednji: obrambni sistem, sistem notranje varnosti in sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključuje pa tudi druge dejavnosti, ki prav
tako vplivajo na nacionalno varnost v drţavi. Obrambni sistem tvorijo Slovenska vojska
in nevojaški deli sistema, ki oblikujejo in opravljajo obrambno politiko in ostale
potrebne ukrepe za delovanje samega sistema v kriznih situacijah. Sistem notranje
varnosti sestavljajo institucionalni nosilci nalog na področju varnosti, medtem ko so v
ta sistem vključeni tudi drugi drţavni organi in potrebne institucije, ki skupaj prispevajo
k notranji stabilnosti v naši drţavi. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
pa opravljajo posamezniki RS, ki so organizirani v prostovoljna društva, strokovna
zdruţenja ali pa druge nevladne organizacije in opravljajo dejavnost v okviru svojih
pristojnosti in pravic. Torej se ta sistem oziroma podsistem izvršuje na lokalni ravni, ki
pa je namenjen zagotavljanju varstva ljudi, njihovega premoţenja, ţivali, kulturne
dediščine in okolja pred raznimi nesrečami (RSNV, 2010).
Sistem nacionalne varnosti v naši drţavi je torej natančno organiziran in ni potrebno
skrbeti za nacionalno varnost, saj imajo v resoluciji jasno napisano, kako in kdo se more
odzvati na določeno groţnjo ali tveganje v drţavi. V resoluciji so tako natančno opisane
naloge vsakega posameznika in potrebni ukrepi za vsako nevarnost, kar pa je še kako
potrebno v primeru krizne situacije, ki bi prišla povsem nepričakovano.
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1.2.1 Varnostni sistem

Anţič (1997, str. 43 44) pravi, da varnostna dejavnost temelji na ukrepih, ki bazirajo na
pooblastilih, ki so večinoma policijska. Njihove metode dela in pravice pa se razlikujejo
od tistih, ki jih imajo obveščevalne sluţbe. Torej obveščevalne sluţbe zbirajo,
analizirajo in dokumentirajo podatke, varnostne sluţbe pa odkrivajo, preprečujejo in
preiskujejo dejanja. Varnostno dejavnost opravlja več organov v drţavi, vendar ima
največjo funkcijo policija. Avtor prav tako pravi, da je varnostna sluţba tista, ki
opravlja delo in s tem zagotavlja varnostno funkcijo v drţavi.
Varnostni sistem sestavljajo različni organi, ki skrbijo za varnost oz. nacionalno varnost
v drţavi. Preprečujejo morebitne groţnje in delujejo na podlagi pooblastil in napisanih
pravil, po katerih morajo opravljati svoje funkcije. O sami varnosti v drţavi je bilo v
prejšnjih dveh poglavjih o varnosti in nacionalni varnosti ţe veliko povzetega in
napisanega, tako da bomo varnostni sistem povzeli čisto na kratko, osredotočili se bomo
predvsem na njegove subjekte, ki ga sestavljajo.

Na sliki 1 v poglavju o nacionalni varnosti je bil predstavljen nacionalnovarnostni
sistem. Tam je lepo vidno, kam spada določeni subjekt v sam varnostni sistem. V
notranjo varnost oz. varnostni sistem v oţjem pomenu spadajo policija, obveščevalnovarnostne sluţbe, carina, inšpekcijske sluţbe in pravosodni organi. Med zunanjo oz.
obrambno varnost pa sodijo oboroţene sile in civilna obramba, ponekod se pojavlja tudi
zaščita in reševanje.

Ker bomo v nadaljevanju magistrskega dela podrobno opisali policijo in varnostne
sluţbe, bomo sedaj na kratko opredelili le ostale subjekte varnostnega sistema.

Carina
Za opravljanje carinske sluţbe imajo uradne osebe pooblastila, na podlagi katerih
opravljajo posamezne naloge, ki so določene v zakonu. Naloge morajo opravljati v
skladu z ustavo in zakoni, prav tako pa morajo spoštovati in varovati človekove pravice

Nina Glogovšek Šumlaj: Logistična podpora na področju varnosti v regiji Posavje

14

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

in temeljne svoboščine ter delovati v skladu s kodeksom etike. Pooblaščene uradne
osebe so (Kečanović, 2008, str. 250 251):
carinik, ki na podlagi pooblastila nadzoruje pretok blaga, ljudi in prometa, ki
prečkajo našo drţavno mejo na mejnih prehodih, katere določi vlada, izvaja
določene ukrepe, opravlja carinski in trošarinski nadzor in kontrolo nad uvozom in
izvozom ter še druge pomembne naloge, ki jih določa zakon;
inšpektor, ki opravlja različna zahtevnejša opravila, kot so inšpekcijski nadzor,
carinska kontrola v zahtevnejših primerih, prav tako zbira, analizira, posreduje in
preverja podatke o blagovni menjavi med drţavami članicami EU ter razkriva in
preprečuje razne prekrške in kazniva dejanja, za katere vodi postopke, poleg tega pa
opravlja še veliko drugih nalog, ki jih določa zakon;
izterjevalec, ki na podlagi pooblastil opravlja postopke prisilne izterjave dajatev.
Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske sluţbe
določa, da smejo cariniki in inšpektorji pri opravljanju nalog izvajati ukrepe, ki so
določeni v zakonu, pri tem pa smejo škodovati pravnim in fizičnim osebam le do mere,
ki je potrebna za izvršitev naloge. Se pravi, da morajo z osebami ravnati olikano, torej
ne smejo škodovati njihovemu dobremu imenu, osebnemu dostojanstvu, še posebej pa
morajo biti pozorni pri delu z mladostniki, invalidi, otroki, starejšimi, bolnimi,
nosečnicami in drugimi osebami, ki so zaradi svojega stanja šibkejše. Cariniki in
inšpektorji opravljajo svoje naloge v sluţbeni obleki, če pa so v civilni obleki, se morajo
identificirati s sluţbeno izkaznico. Za pomoč pri svojem delu lahko carinski organi
zahtevajo od policije pomoč in zaščito. Pri svojem delu morajo prav tako upoštevati
načelo izvzetosti, torej imuniteto določenih oseb, za ostale osebe v postopku pa imajo
pravico pregledati osebni dokument, ki je opremljen s fotografijo za ugotavljanje
identitete določene osebe, ki prestopa drţavno mejo ali pri izvajanju ostalih carinskih
pooblastil. V primeru odkrivanja kršitev v carinskem, trošarinskem ali drugem postopku
lahko carinik oz. inšpektor, ki je uniformiran, pregleda in podrobno preišče vsako
prevozno sredstvo, ki ga je predhodno ustavil na mejnem prehodu ali kjerkoli drugje na
prostem, kjer se opravlja vtovor ali iztovor carinskega blaga, pri tem pa seveda mora
obvestiti lastnika prevoznega sredstva o svojem namenu. Prav tako imajo cariniki oz.
inšpektorji pravico za ustavljanje in pregled oseb (Kečanović, 2008, str. 268 280).
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Poleg zgoraj opisanega pravilnika se pri opravljanju carinskega dela upoštevajo še drugi
napisani pravilniki, in sicer: Pravilnik o uporabi prisilnih sredstev v carinski sluţbi,
Pravilnik o nošenju in uporabi oroţja v carinski sluţbi in Pravilnik o reševanju pritoţb v
carinski sluţbi.

Ugotavljamo, da je carinsko delo kot del varnostnega sistema zelo pomembno, ker
vpliva na celotno nacionalno varnost naše drţave, še posebno sedaj, ko imamo
schengensko mejo med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Torej je še toliko
bolj pomembno, da imamo zaposlene carinike in inšpektorje, ki opravljajo svoje delo
vestno in odgovorno, saj s tem odgovarjajo za celotno drţavo in posledično tudi EU.
Namreč ugotavljanje kršitev pri uvozu in izvozu blaga je nujno potrebno, saj smo tudi
tranzitna drţava, preko katere se dnevno peljejo velike količine raznega blaga, ki pa
mora biti na carini podrobno pregledano in vsekakor v skladu z zakonom, ki to določa.
Torej lahko zaključimo, da je delovanje carinske sluţbe zelo odgovorno in velikega
pomena delo za nacionalnovarnostni sistem RS.

Pravosodni organi
Pojem pravosodje delimo na dva vidika, in sicer gre na eni strani za področje delovanja
pravosodja, katerega končni vidik je varstvo pravnega reda in varstvo pravic pravnih
subjektov, medtem ko gre po drugi strani za sistem, ki mu pravimo pravosodje v
organizacijskem smislu in je določeno z ustavo in njenimi zakoni. Med pravosodne
organe spadajo sodstvo, toţilstvo in odvetništvo ter notariat, pravi Kobler (2003, str.
3 4).
Najpomembnejšo vlogo v pravosodju ima zagotovo sodstvo. Sodišča so tista, ki
razpravljajo o raznih pravicah posameznikov, pravnih oseb o drugih nosilcih
obveznosti, ki lahko izvirajo iz civilnega in kazenskega prava, medtem pa odločajo tudi
o zakonitostih delovanja drugih drţavnih organov. Pomembnejši med njimi so organi
izvršilne veje oblasti, in to so vlada, ministrstva in druge sluţbe drţavne uprave. Za sam
poloţaj sodišča pa je pomembno, da je samostojen in neodvisen od drugih organov. Ko
govorimo o drţavnem toţilstvu, mislimo na stranko v kazenskem postopku. Njegova
funkcija je, da pred sodiščem zastopajo interes drţave. Toţilci pri pristojnih sodiščih
vlagajo obtoţnice, zahtevajo uvedbo kazenskega postopka, vlagajo pritoţbe in druga
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pravna sredstva, v kolikor se ne strinjajo s sodnimi odločbami. Poznamo pa tudi
funkcijo drţavnega toţilstva, ki skrbi za zakonitost delovanja sodišča na dveh ostalih
področjih, in sicer na civilnopravnem in upravnopravnem ter tudi na področju
prekrškov. Drţavno toţilstvo pa lahko v kazenskem postopku odloča tudi samostojno,
če ni suma, da je storjeno kaznivo dejanje ali pa da niso podani pogoji za kazenski
pregon. V teh primerih lahko toţilstvo kazensko ovadbo zavrţe (Kobler, 2003, str.
4 10).
Kobler (2003, str. 36 47) prav tako razlaga odvetništvo, ki ga glede na vsebino in
njegove funkcije uvrščamo, kot del pravosodja. Kvalitetno delovanje odvetništva
omogoča boljši pregled nad samim postopkom na sodišču, saj so bolj pregledna vsa
dejstva, ki so osnova za pravilno odločitev v sodnem postopku. V Ustavi RS in v
Zakonu o odvetništvu je njegov poloţaj določen kot samostojna in neodvisna sluţba.
Odvetnik posameznik dobi pravico za opravljanje tega poklica z vpisom v imenik
odvetnikov, ki ga po presoji opravi Odvetniška zbornica Slovenije. Z izbrisom iz
imenika pa izgubi pravico do opravljanja poklica odvetništva. Odvetniška zbornica ima
pa še veliko ostalih pooblastil, ki so pomembna za opravljanje odvetništva in njegovih
nalog. Torej je glavna naloga odvetniškega poklica ta, da zastopa in zagovarja stranke
pred sodiščem in drugimi drţavnimi organi, prav tako jim tudi pravno svetuje, sestavlja
listine in ostalo. V sam pravosodni sistem pa uvrščamo tudi notariat, za katerega je
značilno, da nudi določeno strokovno pomoč, saj je razlika med odvetništvom in
notariatom v tem, da zadnji ne sodeluje v sodnem postopku, vendar pred njim. Namreč
notarji sestavljajo listine, ki jih po zakonu štejemo za javne listine, ki so dostopne
strankam in sodišču še kasneje, ne le pred postopkom in med njim. Notariat pa hrani te
listine brez časovne omejitve. Notariat kot javna sluţba ima na podlagi pooblastil tri
vrste pristojnosti, in sicer: najpomembnejša je sestavljanje javnih listin o pravnih poslih,
dejstvih in izjavah volje, naslednja je hramba listin, zadnja pa je opravljanje določenih
nalog, ki jih sodišča nalagajo notariatom, če je v zakonu tako določeno. Zakon prav tako
določa, da mora notar, ki je odsoten, naj bo zaradi dopusta, zdravstva ali druge časovne
zadrţanosti, imeti nadomestnega notarja, ki je dostopen strankam brez časovnih
prekinitev.

Pravosodni sistem je v Sloveniji dobro organiziran, kakor je avtor Kobler opisal, imamo
sodstvo, drţavno toţilstvo, odvetništvo in notariat. Pa vendar se zadnje čase v Sloveniji
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dogajajo določene stvari, ki rušijo kvaliteto in ugled teh storitev. Sodstvo naj bi imelo
nadzor nad vsem, vendar pa ugotavljamo, da imajo velike časovne zaostanke in da
zakon ne velja za vse drţavljane enako, kar potrjujejo mediji v javnosti zadnje čase. In
to ni dobro ne za nacionalno varnost RS kakor tudi ne za nas drţavljane. Sodna veja
oblasti je namreč tista, ki nam zagotavlja varstvo in ki bi ji morali zaupati stoodstotno,
pa vendar ţal ni tako. Poleg sodišča pa imamo še drţavno toţilstvo, ki naj bi prav tako
poskrbelo za samo varnost v našem ţivljenjskem prostoru in upamo, da je to tako.
Odvetniki so prav tako pomemben del sistema, ki nam pomagajo in moramo jim
zaupati, saj so oni tisti, ki nas branijo, pa naj bomo nedolţni ali krivi za določeno
kaznivo dejanje. Notariat pa opravlja svoje delo kakovostno in korektno do strank, vsaj
glede na dosedanje izkušnje.
Inšpekcijske službe
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/2007

UPB1, v nadaljevanju ZIN) v

2., 3., 8., 9. in 10. členu določa, da je inšpekcijski nadzor tisti, ki skrbi za spoštovanje
zakonov in predpisov ter da ga izvajajo inšpektorji oz. inšpektorice, ki delujejo kot
uradne osebe po pooblastilih. ZIN se uporablja za vsa tista vprašanja, ki niso urejena s
posebnim zakonom. Inšpekcije so organizirane na posameznem upravnem področju in v
njih delujejo inšpektorji, medtem ko inšpekcije delujejo v inšpektoratih, ki spadajo v
sestavo ministrstva. Predstojnik inšpektorata je glavni inšpektor oz. glavna inšpektorica,
ki predstavlja in vodi inšpektorat ter organizira delo inšpektorjev, prav tako pa tudi
odgovarja za kakovost, zakonitost in učinkovitost dela inšpekcije. ZIN prav tako določa
načela, po katerih morajo delovati inšpektorji, in sicer so ta sledeča: načelo
samostojnosti, načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov, načelo
javnosti in načelo sorazmernosti. Inšpektor je lahko oseba, ki ima predpisano izobrazbo,
ustrezne delovne izkušnje in strokovni izpit za inšpektorja. Pri opravljanju svojih nalog
je inšpektor tisti, ki vodi postopek, izda odločbo in sklep v postopku. Prav tako je tisti,
ki mora obravnavati prijave in pritoţbe v zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.
Poznamo več vrst inšpekcijskih sluţb in le-te so: trţni inšpektor, davčni inšpektor,
sanitarni inšpektor, zdravstveni inšpektorat, inšpektorat RS za delo, prometni inšpektor,
inšpekcija za letalski promet in še veliko ostalih inšpekcij, ki jih ne bomo posebej
omenjali. Zakon torej določa vse zakonitosti inšpektorjev, ki delujejo na podlagi
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pooblastil in strinjamo se, da je inšpekcijski nadzor v drţavi zelo pomemben. Saj je prav
inšpekcija tista, ki zagotavlja varnost na določenih področjih. Če vzamemo samo za
primer delovanje bolnišnice, ki zdravi ljudi, je še kako pomembno, da deluje pravilno in
da so vsi postopki v njej vodeni zavestno in s spoštovanjem do bolnikov. Prav zagotovo
pa je osnovno to, da delujejo po predpisih inšpekcije, saj le tako lahko zaupamo vsem
zaposlenim in se počutimo varno, še posebej ko smo v stanju bolezni in smo posledično
bolj šibki in zmedeni ter se ne moremo boriti sami za svojo varnost. In sklep tega je, da
so za nacionalno varnost drţavljanov pomembne tudi inšpekcijske sluţbe.

Med varnostni sistem v notranji sestavi pa spadajo tudi drugi nadzorni organi, ki prav
tako skrbijo za varnost, ti pa so:
Računsko sodišče,
Komisija za preprečevanje korupcije,
Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
Urad RS za potrošnike,
Komisija vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
Itd.
Obrambni sistem drţave je del varnostnega sistema, ki ga uvrščamo v širšem smislu.
Med zunanjo (obrambno) varnost tako uvrščamo subjekte, ki jih bomo opisali spodaj.

Razvoj obrambnega sistema RS se je oblikoval po osamosvojitvi Slovenije, in sicer so
se upoštevale vse spremembe, ki so bile pogojene z dejavniki iz notranjega in zunanjega
varstvenega okolja. Čeprav pa so na razvoj obrambnega sistema RS v tem času vplivale
tudi politične odločitve, med katerimi so bile najpomembnejše kadrovske menjave
vodstva oz. ministrov na obrambnem področju in s tem različni pogledi na določene
reforme in posledično zmanjševanje materialne in finančne podpore (Grizold, 2005, str.
97).
Oborožene sile
Obstoječa oblika obrambne sile za izvajanje vojaške obrambe je bila ustanovljena
Slovenska vojska (v nadaljevanju SV). Vrhovni poveljnik SV je predsednik RS. SV je
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pod civilnim nadzorom, in sicer: vse odločitve o vojaški obrambi sprejema parlament;
obrambni minister je civilist in je odgovoren parlamentu in vladi; vojska je omejena na
izvršilno vlogo. SV (skupaj s civilno obrambo) sestavljajo: najvišje poveljstvo je
generalštab SV, podrejena sta mu poveljstvo sil SV in usposabljanje SV, pod njimi pa
so še določene brigade, bataljoni, baze in enote (Grizold, 2005, str. 117 118).

Grizold (2005, str. 138 139) prav tako opisuje, da iz poslanstev SV izhajajo njene
naloge, in sicer:
Preprečevanje katerekoli agresije in ustrezen odziv, če do nje pride:
izvajanje operacij drţavne obrambe, med katere spadajo kontrola, nadzor in
zaščita celotnega prostora in obramba drţavnega ozemlja,
sodelovanje v operacijah za mednarodne organizacije, med katere spada
kolektivna obramba ter boj proti terorizmu in podobnim groţnjam miru.
Vojaško sodelovanje za mednarodno stabilnost in mir:
obrambna diplomacija,
varnost in zaupanje, preprečevanje širjenja oroţja za mnoţično uničevanje in
nadzor nad oroţjem,
operacije kriznega odzivanja.
Podpora drugim drţavnim organom, organizacijam in sistemu reševanja in zaščite
za zagotavljanje varnosti in blaginje drţavljanov Slovenije:
sodelovanje pri različnih nalogah zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in
ostalih nesrečah,
sodelovanje in pomoč policijskim silam pri nalogah z njihovega področja npr.
pri varovanju drţavne meje itd.,
reševanje in iskanje iz zraka, na kopnem in morju,
podpora na področju znanstvenoraziskovalne in tehnološko razvojne dejavnosti
RS na obrambnem področju.
Oboroţene sile so torej tiste, ki nas varujejo pred zunanjimi vplivi današnjega sveta.
Zato ima SV zahtevno delo, saj preprečuje moţne negativne vplive iz okolja (npr.
terorizem). Vendar pa je še pomembneje to, da varuje vse drţavljane RS. Čeprav nas je
malo, glede na druge drţave, to ne pomeni, da imajo vojaki laţje delo, saj je tudi njih
malo. In naj omenimo še to, da je Slovenija postala članica zveze NATO in s tem
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prinesla dodatne naloge in pristojnosti SV na področju varnosti v Sloveniji in drugod po
svetu, saj je sodelovanje med članicami NATA obvezno in tudi dobrodošlo za našo
nacionalno varnost. Prav tako se morajo naši vojaki odpravljati na misije po svetu, da
pomagajo varovati ljudi in opravljati še druge naloge. V zadnjem času pa je prav tako
večja nevarnost naravnih nesreč, pri katerih SV pomaga poleg seveda še drugih
organizacij in zvez. Torej sklepamo, da je SV polno zaposlena, pa čeprav ni vojnega
stanja pri nas. Omenimo naj tudi to, da je zelo pomembna za nacionalno varnost.

Civilna obramba
Civilna obramba pomeni zaščito prebivalstva v vojni in med raznimi drugimi
nesrečami. Torej je sistem civilne obrambe del obrambnega sistema določene drţave, ki
je organiziran in prav tako usposobljen za določanje in izvajanje ukrepov in akcij
civilne obrambe, reševanj in ostalih aktivnosti za zaščito in obrambo prebivalstva oz.
drţavljanov in njihovega materialnega stanja ter celotne druţbe pred vsemi groţnjami v
mirnem in vojnem stanju. Gre za zaščito civilnega prebivalstva, in sicer brez uporabe
oroţja, torej je prednostni pomen, da zavarujejo ljudi z nevojaškimi in nenasilnimi
sredstvi v različnih situacijah, kot so izredne razmere v drţavi, vojno stanje v drţavi in
ob naravnih ter drugih katastrofalnih nesrečah (Grizold, 1992, str. 128 130).

Del obrambnega sistema je tudi civilna obramba, ki je prav tako pomembna za sam
sistem kot oboroţene sile. Civilna obramba namreč pomeni obrambo ljudi in njihovega
premoţenja oz. materialnega stanja ter njihovo reševanje v primeru nesreč ali vojnega
stanja v drţavi. To pa je vsekakor zelo pomembno za nacionalno varnost v drţavi. Zato
je bistveno, da je sodelovanje med obema subjektoma nacionalnovarnostnega sistema
usklajeno, da vsaka opravlja svoje prednostne naloge ter pomaga drţavljanom.
Zaščita in reševanje
Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/2004-UPB1, 46/2010) v 81. členu določa zaščito in
reševanje kot opravljanje zaščite in reševanja prebivalstva, premoţenja, ţivali in ostalih
dobrin, ki jo opravljajo sluţbe, organizacije in enote v vojnem stanju in v miru. Toda
tem subjektom v vojnem stanju ni dovoljeno nalaganje nalog, ki so v nasprotju z
mednarodnim vojnim in humanitarnim pravom.
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Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006-UPB1,
97/2010, v nadaljevanju ZVNDN) določa v 71. členu naloge zaščite in reševanja ob
raznih nesrečah, in sicer: prvo pomoč, nujno medicinsko pomoč, pomoč vsem
ogroţenim prebivalcem, veterinarsko pomoč, gašenje ter reševanje v primeru poţarov,
reševanje iz ruševin, ob poplavah, ob nesrečah v prometu, ob rudniških nesrečah,
reševanje v jamah, gorah, na vodi, ob sneţnih plazovih, iskanje pogrešanih oseb in
ostalo. V naslednjem členu je določeno, da te naloge izvajajo enote, sluţbe ter druga
društva in nevladne organizacije, razne gospodarske druţbe, zavodi ter druge
organizacije, enote Civilne zaščite, policija ter SV v skladu z zakonom. V nadaljevanju
ZVNDN določa, da enote, sluţbe in različna društva opravljajo naloge na podlagi
organa, ki je pristojen v lokalni skupnosti ali na podlagi drţavnega organa. Med javne
sluţbe za zaščito in reševanje spadajo: gasilska sluţba, gorska reševalna sluţba,
jamarska reševalna sluţba, povodna reševalna sluţba ter sluţba za zaščito in reševanje
ob ekoloških in drugih nesrečah, ki se zgodijo na morju. Kadar pa ni mogoče zagotoviti
nalog zaščite in reševanja s poklicnimi reševalnimi sluţbami, se organizirajo enote in
sluţbe Civilne zaščite, o mobilizaciji katerih odloča vlada.
Torej lahko zaključimo, da je za zaščito in reševanje prebivalstva v primeru raznih
nesreč v Sloveniji delujočih veliko enot, sluţb in različnih vladnih in nevladnih
organizacij, ki poskrbijo za nacionalno varnost v vseh primerih, pa naj bo to mirno ali
vojno stanje. Zelo velik pomen imajo na tem področju razne sluţbe, npr. gasilci in
reševalci na vseh področjih, ki poskrbijo za vsakdanjo varnost drţavljanov RS, saj brez
njih zagotovo ne bi bilo varnega stanja drţave na takšnem nivoju.
Občinsko redarstvo
Na področju varnosti drţave in opravljanja funkcije varnosti imajo pomembno vlogo
policija in druge varnostne sluţbe, vendar pa bi umestitev občinskih redarstev v
nacionalnovarnostni sistem RS doprinesla svoj del pri zagotavljanju varnosti, še posebej
na lokalni ravni. Namreč občinsko redarstvo ima prednost pred ostalimi varnostnimi
organizacijami v tem, da je vpeto v lokalno skupnost in na podlagi tega povezano tako z
območjem kakor tudi s prebivalstvom, zato bi lahko skupaj odpravljali različne
probleme na področju lokalne skupnosti. In iz tega razloga se je potrebno osredotočiti
na organiziranost občinskih redarstev, ki bi lahko delovala na rajonskem modelu.
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Rajonsko delo namreč omogoča redarju raznoliko opravljanje nalog in spoznanje
dejanskih problemov, ki zadevajo lokalno skupnost in s svojim preventivnim
delovanjem bi lahko vplival na izboljšanje varnosti, pravi Dvojmoč (2006, str.
180 185).
V Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) so v tretjem členu zapisane
pristojnosti občinskega redarstva, in sicer so le-te naslednje:
nadzorovati cestni promet v naseljih, ki mora biti varen in neoviran,
varstvo cest in okolja v naseljih, kakor tudi občinskih cest, ki pa so zunaj naselja,
prav tako mora skrbeti za varstvo občinskih javnih poti, rekreacijskih ter drugih
javnih površin,
varovati mora tako javno premoţenje kakor tudi naravno in kulturno dediščino,
prav tako mora vzdrţevati javni red in mir.
Na podlagi povzetega lahko zaključimo, da prihaja do raznih nasprotovanj med
avtorjem in zakonom, ki velja za občinske redarje. Namreč strinjamo se z avtorjem, ki
pravi, da bi lahko občinsko redarstvo pomenilo nekaj pozitivnega za lokalno okolje, še
posebej v tem času, ko primanjkuje oseb za reševanje raznih problemov v lokalnem
okolju, za katerega so odgovorni policisti. Mogoče pa bi ta rajonski model občinskega
redarstva, kot ga imenuje avtor, prinesel le dobro za lokalno skupnost in zmanjšal delo
policista, pa čeprav le za nekaj procentov. To ima lahko pozitivne lastnosti za skupnost,
kot npr. hitrejše reševanje problemov, več časa za ostale stvari in podobno, medtem ko
bi lahko prišlo tudi do negativnih posledic, kot na primer trenje med redarji in policisti,
slabše sodelovanje med policisti in skupnostjo itd. Torej imamo več vidikov na delo
občinskega redarstva in rešitev samega problema bomo prepustili drugim institucijam,
ki so za to odgovorne.

V tem poglavju smo opisali varnostni sistem RS in ugotavljamo, da je le-ta dobro
organiziran in je v njem delujočih veliko različnih organizacij, ki so zadolţene za našo
nacionalno varnost,a hkrati tudi za to, da se drţavljani počutimo varne v vsakdanjem
ţivljenju. To pa je tudi cilj takega sistema in prepričani smo, da smo jim drţavljani
zahvalni za vsako dobro opravljeno akcijo in posledično tudi za rešitev ţivljenj, pa naj
bo to opravljanje nalog na vseh področjih ali pa le na enem, kadar je to potrebno. Tako
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zaključujemo, da je varnostni sistem RS nujen in da mu moramo še naprej posvečati
veliko pozornosti, kakor tudi ljudem, ki so del njega.

1.2.2 Logistika v sistemu nacionalne varnosti

Za zagotavljanje varnosti v RS je potrebno organizirati sistem nacionalne varnosti za
katerega sta odgovorna zakonodajna in izvršilna oblast. Sam sistem mora temeljiti na
določenih temeljih in le-ti so (Vršec, 2003, str. 5 8):
pravni temelj: predstavljajo ga Ustava RS, zakoni, podzakoni, mednarodne
konvencije, sporazumi, nacionalni programi, sklenjene mednarodne pogodbe ter
drugi dokumenti, s katerimi povezujemo varnost, obrambo in zaščito ter reševanje;
politični temelj: je opravljanje dela Vlade RS, Drţavnega zbora RS, ministrstev,
sodišč in toţilstev in njihova politična kultura;
gospodarski temelj: pomeni konkurenčnost našega gospodarstva na mednarodnih
trgih, kakor tudi poslovno uspešnost gospodarskih druţb in podjetij. Torej lahko
povezujemo s tem tudi finančni temelj, ki ga ustvarjajo bančni sektor, industrija in
zavarovalništvo;
socialno-zdravstveni temelj: gre za socialno-zdravstvene standarde, ki jih
zagotavljajo ustanove, dobrodelne organizacije in ostale institucije. Torej gre za
zagotavljanje socialne in zdravstvene varnosti drţavljanov in s tem za povečano
zadovoljstvo ljudi;
informacijski temelj: neposredno vpliva na sistem nacionalne varnosti, s tem na
varnostna tveganja tako za drţavo kakor tudi na samo vsebino varnostne politike.
Namreč gre za informacije, ki povedo, na kakšni stopnji so določene vrste
ogroţenosti in do teh informacij morajo priti vsi drţavni organi, ki skrbijo tako za
nacionalno varnost kakor tudi za varnostni management v organizacijah;
izobraţevalni temelj: predstavljajo univerze, fakultete, srednje, osnovne in ostale
šole, zasebne izobraţevalne institucije, vzgojne organizacije itd. Namreč gre za
izobraţevalni sistem, ki ponuja znanje za zagotovitev osebne varnosti v različnih
okoljih;
varnostna kultura: drţavljanov, managementa, kakor tudi drugih odgovornih oseb, je
vrednota, ki je zelo pomembna tudi za druge temelje sistema nacionalne varnosti.
Namreč gre za to, da ima vsaka oseba pravico, a tudi obveznost, da poskrbi za lastno
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varnost in posledično tudi doprinese k varnosti okolice. Vendar je potrebno omeniti,
da je varnostna kultura odvisna od različnih dejavnikov, in sicer od organizacijske
kulture in klime ter poslovne etike.
Kriza je resna groţnja, ki ogrozi vrednote, norme in pomembne strukture določenega
druţbenega sistema. Ko pride do krize, le-ta ponuja določen čas, ki je po navadi
časovno kratek, da se oblikuje politika in z njo sprejemanje kritičnih odločitev. Seveda
pa je v krizni situaciji prisotno veliko stresa, saj kriza prisili odločevalce, da ravnajo
odgovorno v negotovih razmerah. Krize imajo na splošno veliko skupnega, vendar pa
ima vsaka posamezna kriza tudi neko svojo specifično lastnost. Skupne lastnosti kriz so
(Malešič, 2004, str. 11 13):
temeljne vrednote so ogroţene (npr. ogroţenost pravne drţave, človeških ţivljenj
itd.);
čas za odločanje v krizni situaciji je zelo omejen;
negotove krizne razmere, ki se spreminjajo zelo hitro, na njihov razvoj pa vplivajo
notranji in zunanji vzroki;
posamezne odločitve so lahko večsmerne, vendar ni dovoljena napačna odločitev ali
pa je le minimalna;
pretekle informacije za odločanje imajo omejeno rabo;
prav tako je omejena razpoloţljivost obstoječih informacij in njihovih virov;
neprestano se pojavljajo nova znamenja krize, prav tako so tudi nepričakovana;
nadzor nad odločitvami je intenzivnejši;
moţno je oviranje tistih, ki so za krizo odgovorni;
odločevalci so pod nenehnimi psihičnimi obremenitvami in imajo malo časa za
sprostitev.

Na sliki 2 je predstavljena struktura in vsebina sistema nacionalne varnosti RS. Kot
lahko opazimo, je sistem podobno organiziran kot sistem sodobne druţbe na sliki 1, ki
je bila predstavljena v predhodnem poglavju. Vendar pa je na sliki 2 dodana ena
pomembna alineja, in ta pove, da je potrebno v sam sistem nacionalne varnosti dodati
strategijo nacionalnega kriznega upravljanja. In zaradi tega je potrebno opisati krizno
upravljanje, s katerim se ukvarja logistika v sistemu nacionalne varnosti.
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Slika 2: Struktura in vsebina sistema nacionalne varnosti RS

Vir: Vršec, 2003, str. 7.

Krize so si prav tako različne med seboj in jih lahko razlikujemo (Malešič, Bašić Hrvatin & Polič, 2006, str. 34):
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glede na predmet osnovne ogroţenosti: npr. v enih primerih prizadenejo osnovno
sestavo organizacij, medtem ko so v drugih primerih ogroţene vrednote in norme;
glede na območje ogroţenosti: npr. lokalno, regionalno, mednarodno itd.;
in po izvoru ogroţenosti, ki je lahko zunaj ali znotraj ogroţenega sistema.
Krizno upravljanje in vodenje lahko opredelimo kot oblikovanje določenih odločitev in
postopkov, ki vplivajo na to, kako bo kriza napredovala. Samo vodenje in upravljanje se
dogajata v organizacijah, kjer vladajo nestrpnost, stres, pritisk zaradi primanjkljaja
natančnih informacij, saj so sodobne krize izjemno kompleksne (Malešič, 2004, str. 14).

S kriznim komuniciranjem povezujemo tudi javnost, saj gre pri komuniciranju za
spremembo

zavesti

javnosti,

informiranje,

vzpostavitev

ugleda

organizacije,

oblikovanje solidarne javnosti in zmanjševanje negotovosti. Pomemben pa je tudi
pretok informacij v krizi, saj lahko preveliko število strokovnjakov na eni strani privede
do nepretočnosti informacij. Torej je za učinkovito krizno upravljanje in vodenje
pomembno produktivno ravnoteţje z informacijami in samim posegom vanje na obeh
straneh. Pristopov k vrstam komuniciranja je več in različni avtorji jih razlagajo po
svoje. Vsak pristop poudarja različne vidike komunikacijskega procesa (Malešič et al.,
2006, str. 17 40):
pristop miselnih modelov,
pristop kriznega komuniciranja,
pristop zbliţevalnega komuniciranja,
pristop treh izzivov,
pristop socialnega konstrukcionizma,
pristop nevarnosti in prestrašenosti,
pristop miselnega šuma,
pristop okuţbe socialnega omreţja,
pristop socialne okrepitve oz. zmanjšanja nevarnosti,
pristop socialnega zaupanja.

Nina Glogovšek Šumlaj: Logistična podpora na področju varnosti v regiji Posavje

27

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Tabela 2: Organi kriznega upravljanja v Sloveniji
SISTEM

NOSILEC

ODLOČANJA

ORGAN

NACIONALNE

Splošni

Posebni

KRIZNEGA

VARNOSTI /

nosilci

nosilci

UPRAVLJANJA

PODSISTEM

odločanja

odločanja

Nacionalnovarno

- DZRS

- 00 DZRS

- SNV

- Odlog o ust.

stni

- VRS

- OZP DZRS

- DOŠO

SNV

- ONPJU DZRS

- SOVA

- Zakon o

- KNOVS DZRS

- OVS MO

obrambi

- NCKU

- Zakon o Sovi

sistem

PODLAGA

Podsistem

- DZRS

- ONPJUP DZRS

- SOVA

- Zakon o Sovi

notranje varnosti

- VRS

- KNOVS DZRS

- OKC

- Zakon o

-----------------------

- ad hoc organi kriz.

policiji

MzNZ

upravljanja

- GDP
Podsistem

- DZRS

- 00 DZRS

- ŠCZRS

- Zakon o

varstva pred

- VRS

---------------------

- CORS

varstvu pred

naravnimi idr.

- MzO

naravnimi idr.

nesrečami

- PCZ RS

nesrečami

- GDURSZR

Obrambni
podsistem
Vojaška

- DZRS

- 00 DZRS

- GŠSV

- Zakon o

obramba

- VRS

- KNDSV DZRS

- PSSV

obrambi

---------------------

- OVS MO

- PR
- MzO
- NGŠSV

Civilna obramba

- DZRS

- 00 DZRS

- Medresorska koord.

- Zakon o

- VRS

---------------------

skupina

obrambi

- ministri

- MzO

- Organi kriz. upr. v

- Doktrina

ministr. in vladnih

civilne

sluţbah

obrambe

- OVS MO

Vir: Grizold, 2005, str. 160
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Legenda:
CORS = Center za obveščanje RS, DOŠO = Drţavni operativni štab obrambe, DZRS =
Drţavni zbor RS, GDP = generalni direktor policije, GDURSZR = generalni direktor
Uprave RS za zaščito in reševanje, KNOVS DZRS = Agencija za nadzor obveščevalnih
in varnostnih sluţb Drţavnega zbora RS, MzNZ = minister za notranje zadeve, MzO =
minister za obrambo, NCKU = Nacionalni center za krizno upravljanje, NGŠSV =
načelnik Generalštaba SV, OKC = Operativno-komunikacijski center, 00DZRS = Odbor
za obrambo Drţavnega zbora RS, ONPJUP DZRS = Odbor za notranjo politiko, javno
upravo in pravosodje Drţavnega zbora RS, OVS = Obveščevalno-varnostna sluţba
Ministrstva za obrambo, OZP DZRS = Odbor za zunanjo politiko Drţavnega zbora RS,
PCZRS = poveljnik Civilne zaščite RS, PR = predsednik republike, PSSV = poveljstvo
sil SV, SNV = Svet za nacionalno varnost, SOVA = Slovenska obveščevalno-varnostna
agencija, ŠCZRS = štab Civilne zaščite RS, VRS = Vlada RS

V tabeli dve so predstavljeni vsi organi kriznega upravljanja v Sloveniji. Tako lahko
natančno vidimo, kdo je odgovoren v določeni krizi glede na določen podsistem
nacionalne varnosti.
V Sloveniji imamo razne podsisteme in mehanizme kriznega upravljanja, ki se kaţejo
na raznih področjih, in sicer na področju nacionalne obrambe, notranje varnosti in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Torej lahko opredelimo sistem
nacionalnega kriznega upravljanja kot nepopolnega, vendar pa je pomemben korak
naprej ustanovitev Nacionalnega centra za krizno upravljanje. Ta center povezuje med
seboj informacijsko-komunikacijske centre (npr. Center za obveščanje RS, Poveljniški
center SV in Operativno-komunikacijski center Ministrstva za notranje zadeve) in s tem
nudi podporo Vladi RS pri sestavi raznih odločitev v primeru krizne situacije. V
Sloveniji je tako potrebno vzpostaviti sistem kriznega upravljanja tako, da se najprej
določijo vse moţne krize, nato je potrebno določiti pristojnosti, prav tako pa je tudi
potrebno poenotiti sistem načrtovanja in delovanja kriznega upravljanja raznih drţavnih
organov, in sicer glede na podsisteme nacionalnovarnostnega sistema (Grizold, 2005,
str. 159 163).
Zaključujemo, da imamo v Sloveniji dobro zagotovljeno krizno upravljanje na mnogih
področjih, vendar še vedno ni ta sistem kriznega upravljanja in preprečevanja dovolj
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natančno razdelan. Tako naša drţava kakor tudi mnoge ostale so pred časom zapadle v
globalno gospodarsko krizo in vsaka se z njo bori po svoje, medtem ko v naši drţavi
nikakor ne najdemo poti ven iz nje. In za nastalo situacijo so krivi različni organi, ki jih
ne bomo posebej imenovali, saj ni bilo izdelanega kriznega načrta in drţava ni bila
pripravljena na to krizno situacijo, ki se je pripetila. Vendar nas pomirja dejstvo, da
imamo izoblikovan načrt v primeru naravnih nesreč in ostalih nesreč večjega obsega
(npr. potresa, poplave), kakor tudi drugih podobnih situacij. In tako lahko upamo, da se
bo v bodoče izoblikoval sistem kriznega upravljanja, ki bo vključeval vse moţne
situacije kriz in bodo vanj vpeljani še kako potrebni krizni načrti.

1.3 Policija in njeno delo
Policija je organ izvršilne oblasti, ki je usposobljen za varnost in s tem za uveljavljanje
zakonov ter vzdrţevanje javnega reda, kakor tudi za opravljanje nalog v
nacionalnovarnostnem sistemu (npr. varovanje drţave, drţavljanov, ozemlja itd.).
Poloţaj policije, njeno organizacijo in druga določila ureja Zakon o policiji. Policija je
povezana z različnimi organi in sluţbami, kar ji daje značaj, da opravlja naloge tudi na
področju drugih organov, in sicer ko nastopijo takšne razmere, da te drugi organi ne
morejo zagotavljati javne varnosti in ostalih pomembnih nalog s svojimi pristojnostmi.
In prav zaradi tega širokega področja nalog policije, so le-te opredeljene tudi v drugih
zakonih in predpisih (npr. Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o
varnosti cestnega prometa, Zakon o javnem redu in miru itd.) (Kečanović, Klemenčič,
Zidar & Pavlin, 2006, str. 143 145).

Policija je del sestave Ministrstva za notranje zadeve in to ministrstvo v razmerju do
policije (Kečanović, 2008, str. 36):
določa kadrovske, razvojne, organizacijske in ostale usmeritve za delo policije;
pripravlja letne finančne načrte in nadzira njihovo izvajanje, prav tako tudi izvaja
finančno poslovanje;
izvaja naloge investicijskega delovanja in vzdrţevanja nepremičnin, ki so v uporabi
policije in prav tako opravlja načrt nabav;
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koordinira in

ureja gradnjo,

projektiranje

ter vzdrţuje informacijski

in

telekomunikacijski sistem policije, prav tako tudi poskrbi za njegovo skladnost z
drugimi sistemi različnih drţavnih organov;
nadzoruje in usmerja naloge policije in
opravlja ostale naloge, ki jih določa zakon.
Policija ima določene naloge, ki so zapisane v Zakonu o policiji, in sicer so to
(Kečanović, 2008, str. 38):
varovanje ţivljenja ljudi in njihovega premoţenja ter osebne varnosti;
odkrivanje, preprečevanje in raziskovanje kaznivih dejanj, kakor tudi odkrivanje in
prejemanje storilcev teh dejanj, drugih iskanih oseb, ki jim sledi izločanje drugim
pristojnim organom, zbiranje dokazov in drugih okoliščin, ki so bistvene za
ugotavljanje premoţenjske koristi, ki izvirajo iz kaznivih dejanj in prekrškov;
vzdrţevanje javnega reda in miru;
nadzor nad prometom na javnih cestah in cestah, ki so dane za uporabljanje javnega
prevoza;
varovanje drţavne meje in prav tako opravljanje mejne kontrole;
opravljanje raznih nalog, ki so določene v predpisih o tujcih;
varovanje določenih oseb, objektov, organov in okolišev;
varovanje določenih delovnih mest, prav tako varovanje tajnosti drţavnih organov,
vendar le če ni z zakonom drugače določeno;
izvajanje vseh nalog, ki so določene v tem zakonu in drugih zakonih in prav tako v
podzakonskih predpisih.
Policijo, ki ima sedeţ v Ljubljani, sestavljajo: generalna policijska uprava, policijske
uprave in policijske postaje. Policijo vodi generalni direktor policije, ki pa prav tako
vodi delo generalne policijske uprave. Policijsko upravo vodi direktor, ki je odgovoren
generalnemu direktorju policije. Ta uprava je organizacijska enota policije, ki deluje na
določenem območju drţave, medtem ko je policijska postaja ustanovljena za opravljanje
nalog policije na določenem okolišu ali pa za določeno območje dela policijske uprave.
Policijsko postajo vodi komandir, ki je odgovoren za svoje delo direktorju policijske
uprave (Kečanović, 2008, str. 39 41).
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Dodatno bomo še opredelili organiziranost policije bolj podrobno, kakor opisuje v svoji
knjigi avtorica Kolenc (2002, str. 42). Kot smo ţe prej omenili, imamo tri ravni, ki so
naslednje: drţavna raven, regionalna raven in lokalna raven. Na drţavni ravni deluje
generalna policijska uprava, pod njo pa delujejo različni uradi, uprave, oddelki in ostali
sektorji, in sicer:
Urad generalnega direktorja policije
Oddelek za nadzor;
Oddelek za pritoţbe, notranjo zaščito in pomoč policistom;
Oddelek za sistemsko analitiko;
Oddelek za mednarodno sodelovanje;
Oddelek z javnostmi;
Uprava uniformirane policije
Sektor za javni red;
Sektor za cestni promet;
Sektor za drţavno mejo in tujce;
Sektor za razvoj in organizacijo uniformirane policije;
Sektor za obrambno načrtovanje in policijske specialnosti;
Letalska policijska enota;
Policijski orkester;
Center za tujce;
Uprava kriminalistične policije
Sektor za splošno kriminaliteto;
Sektor za gospodarsko kriminaliteto;
Sektor za organizirano kriminaliteto;
Sektor za posebne naloge;
Sektor za računalniško kriminaliteto in kriminalistično analitiko;
Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje – Interpol;
Center za forenzične preiskave;
Mobilne kriminalistične skupine;
Urad za varnost in zaščito
Oddelek za varovanje oseb;
Oddelek za varovanje objektov;
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Oddelek za operativno varovanje in ščitenje;
Oddelek za operativno deţurstvo in oskrbo;
Oddelek za varovanje predsednika RS;
Oddelek za varovanje predsednika DZ RS;
Oddelek za varovanje predsednika vlade RS;
Operativno-komunikacijski center
Oddelek za operativo;
Oddelek za komunikacije;
Oddelek za zavarovanje;
Specialna enota
Enota A;
Enota B;
Enota C;
Policijska akademija
Višja policijska šola;
Srednja policijska šola;
Center za izpopolnjevanje in izobraţevanje;
Center za usposabljanje pomoţnih policistov;
Oddelek za podporo;
Kadrovska sluţba
Sekcija za kadre in delovna razmerja;
Sluţba za varnost in zdravje pri delu;
Sluţba za informatiko in telekomunikacije
Center za informatiko;
Center za komunikacije;
Center za zaščito podatkov;
Skupne sluţbe
Sekcija za finančne in materialno-tehnične zadeve;
Sekcija za administracijo in dokumentacijo;
Sekcija za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve;
Sekcija za tekoče vzdrţevanje in upravljanje;
Center za oskrbo Gotenica.
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Na regionalni upravi delujejo policijske uprave in njihova sestava je naslednja (Kolenc,
2002, str. 115):
Urad direktorja policijske uprave
Skupina za organiziranje in kadrovske zadeve;
Skupina za nadzor in pritoţbe;
Skupina za analitiko;
Urad uniformirane policije
Skupina za javni red;
Skupina za cestni promet;
Skupina za drţavno mejo in tujce;
Enota vodnikov sluţbenih psov;
Urad kriminalistične policije
Oddelek/skupina za splošno kriminaliteto;
Oddelek/skupina za gospodarsko kriminaliteto;
Oddelek/skupina za organizirano kriminaliteto;
Oddelek/skupina za kriminalistično tehniko;
Mobilna kriminalistična skupina;
Operativno-komunikacijski center
Skupina za operativo;
Skupina za varovanje;
Odsek za logistiko
Referat za informatiko in telekomunikacije;
Referat za računovodstvo;
Referat za materialno-tehnične zadeve.

Na tretji ravni, in sicer je to lokalna raven, pa delujejo policijske postaje ter znotraj njih
policijski oddelki, in sicer poznamo naslednje postaje (Kolenc, 2002, str. 115):
Policijska postaja;
Postaja prometne policije;
Postaja mejne policije;
Postaja letališke policije;
Postaja pomorske policije;
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Postaja ţelezniške policije;
Postaja konjeniške policije;
Policijska postaja vodnikov sluţbenih psov;
Policijska postaja vodnikov sluţbenih psov in konjenikov.
Policist ima status uradne osebe, medtem ko imajo nekateri policisti status pooblaščene
uradne osebe, saj opravljajo posebne dolţnosti in imajo posebne pravice in v skladu s
tem posebna pooblastila. Delavci policije so policisti in drugi zaposleni v policiji. In
tako so policisti uniformirani ali pa neuniformirani zaposleni policije, ki opravljajo
svoje dolţnosti za izvajanje policijskih pooblastil. Torej je policist oseba, ki je
zaposlena v policiji in ima na podlagi tega pravico in dolţnost opravljati policijska
pooblastila, s sluţbeno izkaznico pa izkazuje pooblaščenost. Policist ima pravico
izvajati policijska pooblastila le takrat, ko opravlja naloge, in sicer je to takrat, ko je v
sluţbi. Vendar pa so zaradi narave dela dolţni opravljati določene naloge ves čas, se
pravi ob vsakem času, predvsem ko gre za preprečevanje nezakonitih dejanj in
ukrepanje, če so ogroţena ţivljenja, osebna varnost ali pa premoţenje ljudi. V takšnem
primeru ima policist status pooblaščene uradne osebe in mora opraviti nalogo, pa čeprav
zunaj delovnega časa, tudi če je ogroţeno njegovo lastno ţivljenje. Policisti opravljajo
svoje naloge v uniformi in s tem sporočajo drţavljanom, da imajo pravico izvajati
policijska pooblastila. Če pa opravlja svoje delo policist v civilni obleki, potem je
dolţan povedati osebi, da je policist in pokazati sluţbeno izkaznico. Drţavljanska
pravica je, da lahko posameznik od policista v postopku zahteva, da se identificira, le-ta
je to dolţan storiti, povedati namreč mora ime in priimek ter enoto policije ali pa svojo
identifikacijsko številko. Policisti lahko izvajajo pooblastila na ozemlju celotne drţave
Slovenije, in sicer ne glede na to, v kateri policijski enoti so zaposleni. V času, ko
policisti opravljajo naloge policije, imajo posebno pravno varstvo, ki se kaţe kot to, da
drţavljan ne sme napasti policista med postopkom, saj s tem stori hujše kaznivo dejanje
in podobno (Ţaberl, 2006, str. 28 30).
Ţaberl (2006, str. 31 43) razlaga, da morajo policisti pri uporabi policijskih pooblastil
upoštevati določena načela:

Nina Glogovšek Šumlaj: Logistična podpora na področju varnosti v regiji Posavje

35

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

načelo zakonitosti (je eno izmed temeljnih načel in policisti ga morajo spoštovati, ko
so v sluţbi ali pa ne; samo načelo pomeni, da mora vsako policistovo dejanje in
postopek temeljiti na predpisanem zakonu);
načelo sorazmernosti (to načelo predstavlja določen limit, preko katerega policist ne
sme prestopiti, ko izvaja policijska pooblastila, torej to pomeni neko določeno
prepoved);
načelo strokovnosti (to načelo pomeni, da mora policist delovati strokovno in
odločno pri izvajanju pooblastil, vendar tudi obzirno, in sicer tako, da kakorkoli ne
prizadene dostojanstva osebe, ki je v postopku);
načelo humanega dejanja (policist mora delovati po določenih določbah humanosti,
in sicer: prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja, spoštovanje človekove
osebnosti in dostojanstva pri uporabi prisilnih sredstev, pri opravljanju nalog mora
policist delovati obzirno, posebno ravnanje je potrebno z ranljivimi skupinami, to
načelo prav tako varuje tretje osebe, ki niso v postopku, s tem določa, da policist ne
sme ogroţati njihovih ţivljenj, varnosti in jih ne sme vznemirjati);
načelo imunitete (to pomeni, da imajo policisti pri opravljanju postopka s takimi
osebami, ki imajo imuniteto, določene omejitve, saj imuniteta pomeni, da je
določena oseba izvzeta pri določenih dejanjih policistov).
Če policist ne more dokončati postopka oz. mu to onemogoča druga oseba, je on tisti, ki
lahko poseţe po prisilnih sredstvih in enako lahko stori v primeru, če se storilec upira.
Med prisilna sredstva spadajo: sredstva za vklepanje in vezanje, fizična sila, palica,
plinski razpršilec, vodni curek, strelno oroţje in ostala sredstva, vsekakor pa so policisti
dolţni posegati najprej po milejših prisilnih sredstvih in morajo nehati z njimi takoj, ko
prenehajo razlogi za uporabo le-teh (Kolenc, 2002, str. 155 156).
Policija uporablja pri izvajanju svojih nalog določeno tehnično opremo, in to so
prevozna sredstva, oprema za nadzor cestnega prometa in drţavne meje, ţivali v policiji
in prav tako oprema zanje, kriminalističnotehnična oprema, telekomunikacijska in
informacijska oprema, plinska sredstva in oboroţitev, specialna operativna tehnika,
posebna zaščitna sredstva, birotehnična oprema, posebna tehnična sredstva in
pripomočki, oprema delavnic, kabinetov in laboratorijev. Najbolj znani opremi
policistov sta zagotovo lisice in palica, med policijski vozni park pa uvrščamo kolesa,
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motorna kolesa, razna vozila in priklopnike za opravljanje različnih nalog. Prav tako
policija uporablja razna plovila in helikopterje (Kolenc, 2002, str. 167 172).
Policija je tisti organi, ki varuje ljudi in njihovo premoţenje ter ohranja javni mir v
vsakdanjem ţivljenju drţavljanov. In iz tega razloga je policist tisti, ki se mora zavedati,
da človeške pravice niso tisto, kar bi ga oviralo pri opravljanju njegovih nalog, temveč
le-te obsegajo pomemben del njegovih obveznosti in nalog. Ko govorimo o policiji v
svobodni demokratični druţbi, mislimo na servis v sluţbi drţavljanov in ne neke
politične oblasti, ki bi imela nadzor nad njimi. Tako kot policija varuje drţavljane, tako
drţava z nadzorom varuje drţavljane pred uporabo pretirane policijske prisile in policija
se temu nadzoru ne sme upirati, saj bi si tako zaprla pot do drţavljanov. Policija mora
biti odgovorna, policisti ter drugi njeni usluţbenci se morajo prav tako zavedati
pričakovanj in potreb celotne skupnosti. Pomemben dejavnik varstva človekovih pravic
pa je vsekakor pravna varnost policistov, kakor tudi kulturen dialog in etika, ko
pomislimo na medsebojne odnose (Klemenčič, Kečanović & Ţaberl, 2002, str. 4 5).
V tabeli 3 so predstavljeni mehanizmi, ki zagotavljajo odgovornost in nadzor policije.
Avtorji (Kečanović et al., 2006, str. 284 287) so tako opisali tabelo kot drugačen vidik
sistemizacije odgovornosti in nadzora nad policijo. Kot vidimo, je odgovornost
razdeljena na dva vidika, vendar pa ju ni mogoče vedno povsem ločiti, namreč tudi v
demokratični drţavi je teţko ločiti med drţavnim in drţavljanskim nadzorom. In sicer
pravna drţava mora zagotoviti nadzor nad opravljanjem dela policije in določiti
potrebne mehanizme za to. Aktivno vključevanje druţbe v nadzor dela policistov
imenujemo učinkovit drţavljanski nadzor, pri katerem gre za namen zagotavljanja
zunanjega nadzora nad delom policije, ščitenje interesov skupnosti in zagotavljanje
spoštovanja človekovih pravic.

Nina Glogovšek Šumlaj: Logistična podpora na področju varnosti v regiji Posavje

37

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Tabela 3: Mehanizmi zagotavljanja odgovornosti in nadzora policije
Notranji
mehanizmi

Zunanji
državni
mehanizmi

A priori
Policija
- usposabljanje
- planiranje (splošno in konkretne
akcije)
- notranje usmeritve za delo
- predlogi za spremembe predpisov
- upravljanje zmogljivosti
- operativna samostojnost policije
- stalni monitoring
- Early Warning Systems (EWS)
…
Vlada / ministrstvo
- usmeritve za delo policiji
- priprava predpisov in zakonskih
predlogov
- zagotavljanje sredstev
…
Parlament
- sprejem zakonov, ki urejajo delo
policije
- določanje splošnih ciljev
- proračun
…

A posteriori
Policija
- notranje preiskave in hierarhičen
nadzor znotraj policije
- disciplinski postopki
…

Pravosodni organi
- usposabljanje
- usmerjanje
…

Pravosodni organi
- nadzor drţavnega toţilstva v
konkretnih postopkih
- kazenska in odškodninska
odgovornost pred sodiščem
- skrbnost pravosodnih organov, kadar
obstaja moţnost grdega ravnanja ipd.

Varuh človekovih pravic
- dajanje priporočil
- predlaganje (pod)zakonskih
sprememb
…
Posebna pritožbena / monitoring
telesa
- obdelava podatkov
- predlaganje ukrepov za izboljšave
…
Družbeni
mehanizmi

- varnostni sosveti
- nevladne organizacije
- mediji
- raziskovalni inštituti
…

Vlada / ministrstvo
- nadzor: splošen in konkreten
- disciplinski postopki
- evaluacije predpisov
…
Parlament
- nadzor komisij in delovnih teles
- obravnavanje poročil
…

Varuh človekovih pravic
- opozorila, poročila
- obveščanje parlamenta
…

Posebna pritožbena / monitoring
telesa
- reševanje pritoţb
- predlaganje ukrepov
- poročanje javnosti
…
- varnostni sosveti
- nevladne organizacije
- mediji
- raziskovalni inštituti
…

Vir: Kečanović, et al., 2006, str. 286
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Predstavili smo policijo, njeno organiziranost, opravljanje dela oz. izvajanje pooblastil
policije, kakor tudi njene elemente delovanja. Na koncu smo še predstavili tisto, kar je
za nas drţavljane pomembno, in sicer kakšne pravice imamo v postopku s policisti in
kdo ima nadzor nad njimi. Vsekakor sta policija in njeno delovanje zelo pomembna za
vsakdanjo varnost v drţavi, in to na mnogih področjih. In tako je policija zagotovo
najpomembnejši organ v zagotavljanju nacionalne varnosti kot take, in sicer v mirnem
stanju drţave. Zato je pomembno, da sta policija in druţba usklajeni in delujeta skupaj
po najboljših moţnih močeh, kar se je zadnje čase izgubilo nekje na poti, vendar pa
sedaj počasi prihajamo znova skupaj, kar bomo tudi opisali v naslednjem poglavju. Še
pred tem pa bomo na kratko predstavili kriminaliteto prejšnjih let v Sloveniji, da bomo
še bolje razumeli, koliko dela imajo policisti ter na katerih različnih področjih delujejo.
Meško (2006, str. 251 275) pravi, da je kriminalna fenomenologija tista, ki proučuje
kazniva dejanja in njihove vzroke. Največkrat prijavljeno kaznivo dejanje je umor, nato
mu sledijo tatvine prevoznega sredstva, rop in medsebojno nasilje. Kazniva dejanja z
znaki nasilja so umor, posilstvo, spolna zloraba, incest, krvoskrunstvo, nasilje v druţini,
rop in vlom. Kazniva dejanja zoper premoţenje so tatvine, goljufije in poţig. Seveda pa
poznamo še druge oblike kriminalitete in ena izmed njih je tudi kriminaliteta drţave,
med katero spadajo korupcija, naravne nesreče, teror, policijsko nasilje in zlorabe ter
genocid.

Tabela 4: Obsojene polnoletne osebe po skupinah kaznivih dejanj
2000

2001

2002

2003

2004

skupaj

6304

7061

7646

6769

7974

%

100

100

100

100

100

skupaj

691

736

764

652

826

10,9

10,4

10,0

9,6

10,4

skupaj
Zoper človekove
pravice in
svoboščine
Zoper čast in dobro skupaj
ime

368

392

441

403

607

5,8

5,6

5,8

6,0

7,6

84

70

62

53

56

1,3

1,0

0,8

0,8

0,7

skupaj

73

101

113

119

92

1,2

1,4

1,5

1,8

1,2

SKUPAJ
Zoper življenje in
telo

Zoper spolno
nedotakljivost
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Zoper človekovo
zdravje

skupaj

Zoper zakonsko
zvezo, družino in
mladino
Zoper premoženje

skupaj

skupaj

Zoper
gospodarstvo

skupaj

Zoper pravni
promet

skupaj

Zoper uradno
dolžnost in javna
pooblastila
Zoper pravosodje

skupaj

skupaj

Zoper javni red in
mir

skupaj

Zoper splošno
varnost ljudi in
premoženja
Zoper varnost
javnega prometa

skupaj

Zoper okolje,
prostor in naravne
dobrine
Druga kazniva
dejanja

skupaj

skupaj

skupaj

213

270

276

275

332

3,4

3,8

3,6

4,1

4,2

103

134

109

100

110

1,6

1,9

1,4

105

1,4

2449

2932

3226

2838

3364

38,8

41,5

42,2

41,9

42,2

376

435

488

446

443

5,9

6,2

6,4

6,6

5,6

425

412

417

312

489

6,7

5,8

5,5

4,6

6,1

20

30

28

16

14

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

96

73

112

82

124

1,5

1,0

1,5

1,2

1,6

479

579

710

702

689

7,6

8,2

9,3

10,4

8,6

53

48

56

66

57

0,8

0,7

0,7

1,0

0,7

811

785

787

655

702

12,9

11,1

10,3

9,7

8,8

30

29

22

19

33

0,5

0,4

0,3

0,3

0,4

33

35

35

31

36

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Vir: Meško, 2006, str. 288 289.

V tabeli 4 so predstavljeni podatki o gibanju kriminalitete v RS med letoma 2000 in
2004, in sicer po številu obsojenih polnoletnih oseb, glede na skupine kaznivih dejanj.
Največ kaznivih dejanj je bilo leta 2004, ko jih je bilo 7974, medtem, ko jih je bilo
najmanj leta 2000, ko jih je bilo 6304. Sklepamo torej lahko, da se število kaznivih
dejanj povečuje, vendar pa tudi med leti manevrira. Največ kaznivih dejanj je bilo
storjenih zoper premoţenje, in sicer v povprečju v letih od 2000 do 2004 kar okoli 40 %
glede na vse skupine kaznivih dejanj. Medtem pa je bilo najmanj kaznivih dejanj
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storjenih zoper uradno dolţnost in javna pooblastila, v povprečju med letoma 2000 in
2004 0,3 %, sledi kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine z 0,4 %. Iz
predstavljenega torej lahko sklepamo, da se kriminaliteta v RS z leti povečuje, vendar
pa prihaja do razlik med posameznimi skupinami kaznivih dejanj in leti.

1.4 V skupnost usmerjeno policijsko delo
Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti je v Sloveniji na začetku in se šele razvija,
kakor tudi s tem povezano preprečevanje kriminalitete. Študije namreč kaţejo, da so za
kriminaliteto vzroki številni in odzivi nanje zelo različni, kar pa ni dobro, saj bi morali
biti izenačeni. Ta situacija torej kaţe na to, da bi bilo potrebno uskladiti partnersko
sodelovanje na lokalni ravni, in sicer imajo pomembno vlogo tu uradniki, policisti,
sodniki, izvoljeni predstavniki, društva in ostali. Torej je potrebno podrobno analizirati
kriminaliteto za dosego večje ravni varnosti. Lokalna politika v določenem lokalnem
okolju je tista, ki poskrbi za varnost in le-ta naj temelji na kakovostnih statistikah ter
drugih virih, kakor tudi na podatkih društev in raznih lokalnih študij, saj ima le v tem
primeru dober vpogled na problematiko. Najpogostejši dejavniki kriminalitete so
povezani z odtujenostjo ljudi, teţave mladih, poistovetenje s kulturo, druţino in ostali
dejavniki. Torej je potrebno izboljšati okolje, kamor spada izobraţevanje, moţnost
zaposlitve, stanovanjski problem in podobno. Potemtakem je potrebno povečati nadzor
nad problematičnimi območji, namreč varnost v okolju pa je odvisna od sodelovanja
policije in lokalne skupnosti. Torej si mora policija prizadevati za dobro sodelovanje z
drţavljani in celotnim lokalnim okoljem (Meško, Bahor & Kosmač, 2004).

Opravljanje policijskega dela v skupnosti izhaja iz (Kolenc, 2002, str. 7):
njihovega poslanstva, da pomagajo ljudem, da skrbijo za varnost ter za varnost
njihovega premoţenja;
njihove vizije, da zagotavljajo varno ţivljenje ljudi s pomočjo kadra, organizacij,
kakor tudi z vzpostavitvijo boljšega partnerskega odnosa s skupnostjo, pa tudi s
posamezniki;
temeljnih vrednot, ki jih kot policisti spoštujejo.
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Kolenc (2002, str. 177 184) prav tako pravi, da policija sodeluje tako z drţavo kakor
tudi s civilno druţbo. Namreč vključevanje policije v civilno druţbo in njuno
medsebojno sodelovanje prispeva k boljšemu spoštovanju in razumevanju. Ker se
policija tega zaveda, je vključila ta del tudi v izobraţevanje na policijski akademiji in
sicer jim tam predavajo predstavniki raznih nevladnih organizacij. Policija ţeli namreč
doseči čim boljše odnose s prebivalci, in sicer z v skupnost usmerjenim policijskim
delom. Zato je v Projektu javne varnosti, kasneje v projektu Policija, namenila
relevantno funkcijo ravno preventivnemu delovanju policije in partnerskemu skupnemu
delu z ljudmi. Del tega dela so tudi posvetovalna telesa, ki delujejo ţe od leta 1999 in
le-tu se izvajajo razne dejavnosti na različnih področjih tako za varnost kakor tudi za
ohranjanje miru in preprečevanje kriminalitete. Prav tako je za dobro medsebojno
sodelovanje pomembno, kakšno mnenje ima javnost o policiji in njenem delu zato se na
tem področju izvajajo razne raziskave, iz katerih policija pridobi pomembne
informacije, ki lahko še izboljšajo njeno učinkovitost in uspešnost pri delu.
Za uvajanje policijskega dela v skupnosti so odgovorni šefi, in sicer ţelijo za uvedbo letega, da je uspešno in zato morajo imeti podporo določenih skupin, ki pa imajo svoje
dolţnosti ter tudi skrbi. Prvi dejavnik, ki je potreben za uspešno uvedbo, je dobro razvit
načrt za izobraţevanje in seznanjanje javnosti o samih pozitivnih stvareh, ki jih prinaša
to delo. Posameznikom v skupnosti je namreč potrebno razloţiti, da s svojo udeleţbo
prispevajo k dosegi rezultatov. Drugi dejavnik pa je ta, da so s tem seznanjeni tudi
novinarji, ki pišejo o tem sodelovanju in s tem pripomorejo k oblikovanju pozitivnega
javnega mnenja. Pri uvajanju tega dela pa prihaja do pogostih napak: prva je ta, da šefi
eno skupino pustijo izven konteksta; druga, da v policiji pozabijo vključiti vse ravni
ljudi; tretja, da ne vključijo raznih sluţb skupnosti v reševanje problemov; in četrta,
zadnja, da medijev ne razumevajo kot posrednika in s tem spregledajo njegovo vlogo, ki
jo ima v skupnosti. Tako uvajanje lahko traja 10 12 let. Pri uvajanju policijskega dela v
skupnosti pa se lahko pojavijo tudi problemi, ki pa jih je potrebno identificirati in
analizirati, nato pa poiskati rešitve, ki so optimalne, in sicer jih je potrebno na koncu
tudi odpraviti (Virtič & Lobnikar, 2003, str. 3 4).

Kljub temu da bo policijsko delo, ki je usmerjeno v skupnost, prineslo veliko pozitivnih
rešitev, pa obstajajo tudi razne ovire, namreč problem je, da se ob začetku izvajanja tega
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dela policisti ne odločijo zanj, lahko pride celo do odporov. Namreč takemu delu najbolj
nasprotujejo tisti, ki zagovarjajo tradicionalno delo policista, češ da to ni pravo delo za
policista, in se strinjajo, da to predstavlja groţnjo policijskemu profesionalizmu. Vendar
so lahko te odpori povezani s slabo usposobljenostjo in neznanjem za rešitev
problemov, ki so bolj komplicirani in dolgoročni kakor samo prijavljanje kršiteljev
raznih kaznivih dejanj. Prav tako se policisti pri opravljanju tega dela dnevno srečujejo
s problemom upoštevanja človekovih pravic, kjer pa je moţna rešitev razprava o
poslanstvu dela današnje policije in prizadevanju vseh k boljši kakovosti ţivljenja in s
tem k bolj varnemu ţivljenju v skupnosti (Meško, 2001, str. 280 281).

Mikulan (1997, str. 61 90) pa pravi, da je za policijsko delo, ki je usmerjeno v
skupnost, značilno to, da je cilj obeh strani izboljšava kakovosti ţivljenja ljudi v
določeni druţbi. Za ta del policijskega dela je pomembno, da vsi zaposleni zaupajo in se
čutijo povezane s to filozofijo, saj je lahko to zanje tudi izziv, kako delovati najbolje na
tem področju. Namreč tu izgine anonimnost obeh strani, saj skupnost spozna policista in
obratno. Prav tako to delo omogoča policistu, da deluje svobodno in sam odloča o
nekaterih zadevah, prav tako pa tudi sodeluje pri reševanju določenih problemov v
lokalni skupnosti. Policist mora tako povezovati in identificirati vse zmoţnosti, ki jih
ima lokalna skupnost za premagovanje kriminala, tudi drţavne in ostale organizacije.
Tako ima policist splošne naloge za delo v skupnosti, vendar pa mora prav tako dobiti
natančna navodila za izvajanje določenih predpisanih specifičnih nalog. In sicer so
splošne naloge policista lahko sledeče:
izvajanje zakona;
neposredno patruljiranje;
vključevanje skupnosti;
identificiranje problemov (skupaj s prebivalci skupnosti);
poročanje (o informacijah s terena s policisti in posebnimi enotami);
reševanje problemov;
organiziranje (aktivnosti v skupnosti in s tem pobude za reševanje problemov);
komuniciranje (formalno in neformalno z ljudmi iz skupnosti);
reševanje konfliktov (formalno in neformalno, kakor tudi s pogajanji in
posredovanjem);
napotenje (k drugim agencijam, če niso v njegovi pristojnosti);
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obiski (raznih domov in podjetij);
novačenje in kontroliranje prostovoljcev;
proaktivni projekti (kratkoročni in dolgoročni);
usmerjanje na posebne skupine (npr. mladoletniki, ţenske, otroci, nemočni,
brezdomci, mladoletniške bande in ostali);
javni red in mir (v lokalni skupnosti);
povezovanje s privatnim sektorjem;
povezovanje z neprofitnimi agencijami in
administrativna dela (odgovarjanje na pošto, pisanje poročil in plana dela itd.).
Izhodišče za razmišljanje o policijskem delu, ki je usmerjeno v skupnost, predstavljajo
naslednji dejavniki (Meško, 2001, str. 275 277):
sodelovanje skupnosti (sodelovanje policije z občani, raznimi skupinami skupnosti,
podjetniki in ostalimi pri reševanju problemov);
reševanje problemov (to je najpomembnejša dejavnost, ki pomeni iskanje in
odpravljanje vzrokov za kriminaliteto in nered v skupnosti);
skupnostna baza (zaposlitev policista na določeno lokalno območje, za katero je
odgovoren, je mogoče doseči z manjšimi policijskimi postajami, policijsko pisarno
v okolju ali s peš patruljiranjem in podobno);
redefinirani cilji policijske dejavnosti (sodelovanje policista s skupnostjo zahteva
drugačno ocenjevanje dela, in sicer po številu rešenih primerov, glede zmanjšanja
kriminalitete na določenem območju, po zmanjšanju problemov, po mogočem
večjem občutku varnosti, manj nereda na območju ter podobno).
Policijsko delo, ki je usmerjeno v skupnost, pa ima tudi kritike, ki se nanašajo tako na
zmanjšanje odgovornosti dela policista kakor tudi na povečanje korupcije zaradi raznih
dejavnikov, ki se pojavljajo v različnih situacijah pri delu s skupnostjo. Tako so nekateri
avtorji (Friedman, Bracey, Sykes in ostali) prepričani, da delo policista s skupnostjo
lahko prinaša večje etične probleme in posledično neetično vedenje policistov, a tudi
korupcijo. Namreč pa vezi, ki nastanejo med skupnostjo in policisti, ter njihovo dobro
sodelovanje lahko pripelje do tega, da so te kritike neutemeljene. Vendar je potrebno
razumeti, da je za te čvrste vezi pomemben tudi značaj policista, ki gradi te vezi, zato je
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tudi od njega odvisno, koliko se je pripravljen povezati s skupnostjo in ji zaupati
(Ziembo - Vogl & Meško, 2003, str. 71 73).

Strinjamo se z vsemi avtorji, ki pravijo, da lahko policijsko delo v skupnosti oz. s
skupnostjo pripelje do neetičnosti in korupcije. Vendar pa menimo, da je vse odvisno od
samega sodelovanja med policisti in ljudmi iz skupnosti. Pomemben je namreč značaj
vseh vpletenih, kakor tudi zaupanje ljudi v delo policije. Vsekakor je pomembno, da
ljudje zaupajo policistom in obratno, saj lahko le iz tega zaupanja napredujemo v zdrav
medsebojni odnos, kjer pa ni prostora za neetično vedenje in korupcijo. Vendar nam je
znano, da zadnje čase veliko ljudi deluje koruptivno in ţe ta misel nam ne daje zaupanja
do ljudi. Torej sklepamo, da je potrebno na ravni zaupanja v policijo narediti še veliko
korakov, ki bodo pripeljali do dobrega medsebojnega odnosa med skupnostjo in
policijo, kajti le tako bodo potem skupaj reševali problem varnosti v skupnosti, kar pa
na koncu prinese dobro vsem vpletenim.

Obstaja pa tudi razlika med v skupnost usmerjenim policijskim delom in policijskim
delom v skupnosti. In tako je policijsko delo v skupnosti strategija boljšega nadzora nad
kriminaliteto, zmanjšanja strahu pred kriminaliteto, a tudi izboljšanja same kvalitete
ţivljenja, ki pa temelji na večji policijski produktivnosti. Bistven pogoj pri tem je
partnerski odnos med skupnostjo in policijo. Medtem ko gre pri modelu v skupnost
usmerjenim policijskim delom za reorganizacijo dela policije (npr. v Sloveniji uvedba
samostojnih policijskih postaj) (Banutai, Rančigaj & Lobnikar, 2006, str. 590).

Na sliki tri je predstavljeno policijsko delo v skupnosti, in sicer njegova filozofija in
organizacijska struktura. Na sliki so lepo vidna načela takšnega dela, kot sta
posvetovanje in sodelovanje, pri katerem gre za ugotavljanje in reševanje problemov,
kar je glavni namen takšnega sodelovanja. Na sliki pa je tudi lepo predstavljena
organizacijska strategija in z njo povezane generalne in posebne operativne strategije.
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Slika 3: Policijsko delo v skupnosti – od filozofije do organizacijske strategije

Policijski model
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delo, ciljne patrulje

Vir: Banutai, Rančigaj & Lobnikar, 2006, str. 591

Raziskovanje na področju v skupnost usmerjenega policijskega dela v Sloveniji
imenujemo preventivno policijsko delo in ga izvajajo vodje policijskih okolišev.
Strokovnjaki so se zavedali dejstva, da je to delo potrebno, vendar pa so nastala
nesoglasja zaradi različnega pojmovanja samega pojma in s tem povezanega dela na
različnih ravneh organizacije. V raziskovalnem delu z naslovom Strah pred
kriminaliteto, policijsko preventivno delo in javno mnenje o slovenski policiji so avtorji
opredelili problematiko, ki govori o vplivanju policije na strah pred kriminaliteto ter na
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občutke varnosti, ki jih zbujajo pri občanih in s tem povezano temo, da je ta strah in
občutek varnosti mogoče izboljšati z dostopnostjo policistov, seznanjanjem in
komunikacijo s samimi občani. Ugotavljajo, da razvoj preventivnega policijskega dela
napreduje počasi, vendar so tu prisotni določeni problemi in pomisleki glede samega
dela (npr. ocenjevanje dela vodij policijskega okoliša). Seznanjanje občanov s
policijskim preventivnim delom ter njihovo sodelovanje je tudi pomemben dejavnik
vzpostavitve policijskega dela, ki je usmerjeno v skupnost. Policisti si morajo
prizadevati za takšna sodelovanja z občani, saj bodo le skupaj resnično reševali
probleme s pomočjo določenih ukrepov. Seveda pa je izvajanje takega dela laţje v
manjših kakor v večjih krajih. Na nekaterih območjih v Sloveniji ta sodelovanja še niso
dovolj razvita. Prav tako nastaja na področju preventivne dejavnosti policije zmeda,
zato je potrebno uvesti novi pojem za delovanje policista, ki opravlja naloge v
skupnosti. Prav tako nastaja problem zaradi kadrovskega nihanja, pa tudi zaradi
prevelikega območja policijskih okolišev. Pomemben dejavnik pri sodelovanju občanov
in delu policije je tudi ta, kakšno mnenje ima javnost o policiji. Na to pa vplivajo razni
dejavniki, kot so npr. kakovost opravljenega dela, odzivanje policije na probleme,
korupcija v policiji, dostopnost policistov in podobno, pravi Meško (2001, str.
281 284).

1.5 Obveščevalnovarnostne službe
Pojem varnostne sluţbe mnogokrat razumemo kot drţavne organe, ki opravljajo
obveščevalno in varnostno sluţbo ter pri tem uporabljajo razne metode dela in posebna
sredstva. Vendar pa v Sloveniji razumemo obveščevalne sluţbe kot tiste organe, ki
zbirajo, analizirajo in dokumentirajo informacije o tujini, opravljajo lahko namreč tudi
varnostne aktivnosti, kot npr. odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje dejavnosti tujih
organov, skupin in posameznikov, ki so kakor koli usmerjeni proti drţavi. Trije
dejavniki so pomembni za obveščevalno sluţbo, in sicer: metode delovanja,
organizacijski model in sama vsebina obveščevalne dejavnosti. Za njih so prav tako
pomembne: tajnost, področja drţavne zasebnosti in neprekinjenost. Obveščevalne
sluţbe so najpogosteje povezane tako s političnimi cilji kakor tudi z raznimi načini
vodenja vladne politike, vendar prav tako ščitijo lastne interese, zaupne podatke pred
nasprotniki in opravljajo dodatne naloge, ki so pomembne za dosego določenih ciljev.
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Ko pa mislimo na varnostne sluţbe v oţjem pomenu, so te del drţavne uprave (npr.
kriminalistična sluţba, vojaška policija in podobno). Te sluţbe delujejo na podlagi
posebnih pooblastil, torej so dolţne varovati ustavno ureditev, ţivljenje ljudi in
njihovega premoţenja ter druge naloge. Tako torej varnostne sluţbe izvajajo klasične
varnostne naloge, a tudi protiobveščevalne aktivnosti, pravi Anţič (1996, str. 59 62).
Obveščevalna delavnost je proces, ki vključuje zbiranje in obdelovanje podatkov, ki jih
nato uporabijo obveščevalnovarnostne sluţbe pri odločitvah na različnih področjih (npr.
političnem, gospodarskem, varnostnem itd.). O sami dejavnosti pa lahko govorimo v
oţjem in širšem pomenu, in sicer jo na široko lahko opredelimo kot pridobivanje nekih
novih podatkov in informacij o raznih dogodkih, procesih v različnih okoljih, torej kar
se dogaja okoli nas, neko novo znanje. Med tem pa v oţjem smislu mislimo na
obveščevalno dejavnost, kadar jo izvajajo drţavne institucije na podlagi zakonsko
določenih pooblastil in ko le-te zbirajo podatke, ki so tajni in pridobljeni na posebne
načine. Torej je ta dejavnost najpomembnejša na področju nacionalne varnosti, pred
raznimi groţnjami, prav tako pa ima pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev, ki so
pomembne za celotno drţavo in njeno varnost, pravi Šaponja (1999, str. 9 12).
Slika 4: Službe, ki uporabljajo obveščevalno dejavnost in discipline zbiranja podatkov
OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST
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Obveščevalne sluţbe na vojaškem in
obrambnem področju
Sluţbe za varstvo ustavne ureditve
Protiobveščevalne sluţbe
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Vir: Šaponja, 1999, str. 25.
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Na sliki 4 je predstavljena obveščevalna dejavnost, ki se deli na dve veji: na
obveščevalnovarnostne sluţbe in varnostne sluţbe. Na sliki so prav tako predstavljene
discipline za zbiranje podatkov, s katerimi si pomagajo prej omenjene sluţbe. Naj še
tukaj razloţimo področja delovanja sluţb, in sicer se sluţba za varstvo ustavne ureditev
ukvarja

s

protiobveščevalno

in

varnostno

zvrstjo

obveščevalne

dejavnosti;

protiobveščevalna sluţba pa se ukvarja s preprečevanjem in odkrivanjem delovanja
tujih obveščevalnih sluţb, tako namreč razlaga ta pojma Šaponja (1999, str. 58).
Šaponja (1999, str. 24) prav tako meni, da je obveščevalna dejavnost organizirana na
drţavni ravni in jo imenujemo kar sluţbe oz. tajne sluţbe, vendar pa je lahko
organizirana tudi kot npr. nevladna organizacija, ki deluje znotraj večjih gospodarskih
sistemov ali pa znotraj zasebnih agencij.
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS (2010) pa opredeljuje obveščevalno
dejavnost kot organ za pridobivanje, vrednotenje in posredovanje točno določenih
podatkov in informacij, ki so pomembni za delovanje nosilcev nacionalnovarnostnega
sistema RS, prav tako je ta dejavnost pomembna za učinkovito odzivanje drţave na
groţnje. V sistemu nacionalne varnosti RS se bo okrepila obveščevalna koordinacija, saj
se bo začel vzpostavljati sistem za zgodnje opozarjanje nevarnosti, ki vplivajo posredno
ali neposredno na nacionalno varnost.
Obveščevalnovarnostne in varnostne sluţbe pa je potrebno tudi nadzorovati z mnogih
vidikov (npr. učinkovitost, zakonitost, pravilnost, strokovnost in podobno) kakor tudi
zaradi varovanja človekovih pravic. In zaradi tega v večini drţav nadzorujejo njihovo
delo vse veje oblasti, izvršilna, zakonodajna in sodna, vsaka za svoje področje
delovanja. Drţava torej z nadzorom teh sluţb zaščiti drţavljane pred nasilnimi posegi in
samim ogroţanjem (Šaponja, 1999, str. 51 52).
Obveščevalna dejavnost je zelo pomemben del sistema nacionalne varnosti, pa čeprav
ni tako v stiku z drţavljani in se o njej ne poroča toliko kot o ostalih sluţbah na tem
področju oz. na tej ravni samega sistema. Kar pa je na nek način logično in predvidljivo,
saj gre za sluţbe, ki operirajo s tajnimi podatki in sodelujejo s sluţbami, ki sestavljajo
višji nivo drţavne varnosti. Vsekakor pa je pomembno dejstvo, da kot drţavljani vemo,
da obstajajo in da so te sluţbe pomembne za samo delovanje sistema nacionalne
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varnosti, ki pa je najpomembnejši za zagotavljanje varnosti pri našem vsakdanjem
ţivljenju. Saj je namreč obveščevalna varnost tista, ki daje pravilne in pravočasne
podatke o nevarnostih in groţnjah v okolju in na podlagi le-teh so nato sprejete realne
odločitve, ki preprečijo samo nevarnost.
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2 PREDSTAVITEV REGIJE IN OBSTOJEČEGA STANJA
SISTEMA VARNOSTI V NJEJ
2.1 Posavje
Pokrajina Posavje se je skozi zgodovino samostojno razvijala na geografskem,
ekonomskem in kulturnem področju. V začetku 20. stoletja je izhajal na tem
geografskem področju časopis, ki se je imenoval Posavska straţa. Naslov je namreč
blizu pojmovanju pokrajine danes, torej zgodovinska specifika, ki loči to pokrajino od
Dolenjske in Štajerske. Regija Posavje leţi na jugovzhodu drţave in meji na drţavo
Hrvaško. Posavje odlikuje dobra prometna dostopnost, vinogradništvo, dolini Save in
Krke, mesta bogate kulturne dediščine, kakor tudi veliko vodnega bogastva, pokrajina je
najbolj znana po jedrski elektrarni, ki je edina v drţavi, kakor tudi po turističnem kraju
Terme Čateţ. Za regijo je na gospodarskem področju pomembno kmetijstvo, v
podjetništvu pa so pomembni obrtni obrati. V spodnjeposavsko statistično regijo so
spadale občine Breţice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki. Površina regije je leta
2008 znašala 885 km2, medtem ko je bilo prebivalcev regije istega leta 69.900. Prav
tako leta 2008 je bilo v regiji 4519 podjetij in prihodek je znašal 2049 mio. EUR. Ko pa
danes govorimo o Posavski razvojni regiji, gre po novem za šest občin, in sicer poleg
prej omenjenih sem spadata še Radeče in Bistrica ob Sotli. Vendar pa še vedno spada
regija med najmanjše v Sloveniji in sicer sedaj meri 968,1 km2 in ima 76.338
prebivalcev, razporejenih v 443 naseljih. V Posavju ima zelo velik pomen energetika,
saj regija letno proizvede skoraj 38 % vseh potreb električne energije za Slovenijo, ki pa
bodo v prihodnosti še višje, saj bodo na spodnjem toku Save še štiri pretočne
hidroelektrarne. Premalo pa je izkoriščen v regiji ţelezniški koridor X, ki poteka skozi,
saj predstavlja razvojni potencial in s tem moţnosti sodelovanja s sosednjimi regijami,
kakor tudi s sosednjo drţavo Republiko Hrvaško (»O Posavju« [Zavod Neviodunum], b.
d.).

Na sliki pet je predstavljena geografska lega Posavske razvojne regije, ki jo sestavljajo
občine Breţice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
Kakor je vidno na sliki, se regija nahaja na jugovzhodu naše drţave in meji na sosednjo
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drţavo Hrvaško. Prav tako lahko opazimo, da je vodotok rek tisto, kar je značilno za
regijo, saj čez vsako občino teče določena reka.

Slika 5: Sestava regije Posavje

Vir: »O Posavju« [Zavod Neviodunum], b. d.

2.2 Občina Krško
Občina Krško je osrednje mesto regije Posavje, hkrati tudi občinsko središče. V Krškem
se nahaja Nuklearna elektrarna Krško, največja papirnica v drţavi, brestaniška
elektrarna in tudi drugi industrijski obrati, saj občina razpolaga s 170 hektarji poslovnih
površin. Prav tako se v občini Krško nahaja dislocirana enota Fakultete za logistiko,
kakor tudi Fakulteta za energetiko. Krško ima tudi veliko kulturnih ustanov in
kulturnega dogajanja, ki se odvija na visokem nivoju. Sama lega občine omogoča razvoj
kmetijske dejavnosti, sem spadajo predvsem vinogradi in sadovnjaki in razvoj turistične
dejavnosti. Občina Krško obsega 286,5 km2 in ima 25.500 prebivalstva, ki so naseljeni
v 157 naseljih (»Občina Krško« [Zavod Neviodunum], b. d.).
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2.3 Predstavitev policijskega dela in varnostnih služb v Posavju
1. junija 2011 se je ukinila PU Krško in prešla pod okrilje PU Novo mesto oz. sta se
zdruţili med seboj, začela je namreč veljati na novo oblikovana PU Novo mesto, ta
projekt se je imenoval Libra. Z novo organizacijsko strukturo se je zmanjšalo število
zaposlenih v upravno-podpornih enotah, vendar pa se je s tem povečalo število
zaposlenih v operativnih enotah. Z zdruţitvijo obeh PU sta se na novo ustanovila
Policijska postaja vodnikov sluţbenih psov in novi Oddelek za kriminalistično
obveščevalno dejavnost (»Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d.,
str. 3).
V Posavju deluje več policijskih postaj, policijskih pisarn in tudi postaj mejne policije.
Njihova sestava je naslednja (»Policijske postaje« [Policija], b. d.):
Policijska postaja Breţice, pod katero prav tako deluje Policijska pisarna Bizeljsko;
Policijska postaja Krško, pod katero spadata Policijska pisarna Kostanjevica na Krki
in Mejni prehod za obmejni prehod Planina v Podbočju;
Policijska postaja Sevnica;
Postaja mejne policije Dobova, kamor spadajo naslednji mejni prehodi: Rigonce,
Orešje, Rakovec, Stara vas – Bizeljsko in Nova vas ob Sotli;
Postaja mejne policije Obreţje, pod katero sta meddrţavna mejna prehoda Obreţje
in Slovenska vas.
Na PU Novo mesto, kamor sedaj spada tudi območje Posavja, si prizadevajo za delo, ki
je usmerjeno v skupnost, in sicer je policijsko delo na tem področju usmerjeno k
doseganju cilja, ki temelji na razvijanju partnerskega odnosa med policijo, posamezniki
in skupnostjo. To potrjujejo tudi naslednji podatki, saj je bilo v letu 2011 skupno
izvedenih 2191 preventivnih dejavnosti, kar pa pomeni za 14,3 % več takšnega dela
kakor leto prej. To delo je temeljilo tako na sodelovanju policije z občani kakor tudi na
izvajanju situacijske preventive. Bilo je izvedenih več dejavnosti, nekatere so: Skupaj za
varnost, Naj se ne zgodi, Policijska izkušnja kot nasvet, Pešci in javni prevozi, Obisk
motorista in podobno. Seveda je vsaka dejavnost govorila o svojem področju. Prav tako
so vzporedno delovali različni projekti, ki so bili povezani z navzočnostjo policistov na
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pomembnih točkah (»Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str.
10).
V tabeli številka pet so predstavljene zaposlitve policije na področju Posavja. Vidimo
lahko, da je celotno število sistematiziranih delovnih mest v Posavju 538, medtem ko je
število zasedenih delovnih mest v Posavju 443. Od tega je zasedenih delovnih mest
uniformiranih policistov 417, delavcev brez statusa policista pa je 26.
Tabela 5: Število delovnih mest po enotah
Št. sistemiziranih del. mest

Enota

Št. zasedenih del. mest

delavci
uniform. brez
policisti

statusa

delavci
skupaj

uniform. brez
policisti

policista
PMP
Dobova
PMP
Obrežje
PP
Brežice
PP
Krško
PP
Sevnica

statusa

skupaj

policista

114

3

117

99

2

101

129

3

132

109

3

112

172

6

178

135

6

141

68

11

79

52

11

63

28

4

32

22

4

26

Vir: »Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str. 55

Na območju Posavja pa prav tako delujejo različne obveščevalnovarnostne sluţbe.
Deluje veliko raznih inšpekcijskih pisarn in podobno. Naj omenimo dve pomembni
sluţbi, ki imata izpostavo v Posavju.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vodi generalni
inšpektor, sestavljata ga Sektor za inšpekcijski nadzor in Sluţba za splošne zadeve,
delujejo pa na trinajstih izpostavah, od katerih ena deluje tudi v Posavju. Izvajajo
različne naloge na treh pomembnih področjih: na področju varstva pred poţarom, na
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področju zaščite in reševanja in na področju varstva pred utopitvami. Na vseh področjih
izvajajo nadzor nad različnimi načrtovanji in izvajanjem ukrepov, usposobljenostjo
zaposlenih, opravljanjem različnih nalog in podobno (Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, b. d.).
Uprava RS za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, deluje pa
tudi na področju Posavja, in sicer v Breţicah. Njene najpomembnejše naloge so
(»Uprava RS za zaščito in reševanje« [Ministrstvo za obrambo], b. d.):
priprava analize ogroţenosti;
predlog razvojnih projektov;
pripravo nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
razglasitev nevarnosti naravnih in drugih nesreč in dajanje napotkov za ravnanje ob
nesrečah;
priprava drţavnih načrtov za zaščito in reševanje ter
še druge pomembne naloge.

2.4 Analiza stanja policijskega dela in varnostnih služb v Posavju
V prejšnjem poglavju smo predstavili policijsko delo v Posavju, sedaj pa ga bomo
podrobneje analizirali glede dela policije v predhodnih letih 2010 in 2011. Določeni
podatki so podani le za Posavje, medtem ko so določeni podatki opisani glede na PU
Novo mesto, saj jih ni mogoče opredeliti le za Posavje.
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Tabela 6: Kazniva dejanja po enotah v letih 2010 in 2011

Enota

PMP
Dobova
PMP
Obrežje
PP
Brežice
PP
Krško
PP
Sevnica

Št. kaznivih dejanj

2010

2011

30

31

368

Št. kaznivih

Porast/

Št. preiskanih

upad

kaznivih dejanj

(%)

dejanj, ki jih je
odkrila policija

2010

2011

2010

2011

3,3

29

31

28

29

257

30,2

365

255

361

254

522

589

12,8

297

341

71

126

660

841

27,4

400

425

64

109

296

388

31,1

174

231

55

88

Vir: »Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str. 21

V tabeli šest so predstavljena kazniva dejanja prejšnjih dveh let, glede na posamezne
enote. Opazimo lahko, da število kaznivih dejanj narašča z leti povsod, le na PMP
Obreţje upada in to kar za 30,2 odstotka, kar je velik procent. Vseh kaznivih dejanj je
bilo leta 2010 skupaj 1876, medtem ko so leta 2011 narasla, saj jih je bilo skupaj 2106.
Od tega je bilo leta 2010 1265, leta 2011 pa 1283 preiskanih kaznivih dejanj, med
katerimi jih je odkrila policija leta 2010 579, leta 2011 pa 606 kaznivih dejanj. Če pa
opazujemo kazniva dejanja glede na policijske postaje, lahko opazimo, da ima največ
kaznivih dejanj PP na področju Krškega, nato v Breţicah, najmanj kaznivih dejanj pa je
storjenih na področju Sevnice. Le-ta pa iz leta v leto naraščajo najbolj ravno v Sevnici
(z 31,1 odstotka), nato v Krškem (s 27,4 odstotka) in najmanj jih iz leta 2010 v leto
2011 naraslo v Breţicah, in sicer le za 12,8 odstotka. V povprečju preiskana kazniva
dejanja naraščajo iz leta v leto, a tudi število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija.
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Tabela 7: Kršitve predpisov o javnem redu po enotah v letih 2010 in 2011
Št. kršitev varstva
Enota

PMP
Dobova
PMP
Obrežje
PP
Brežice
PP
Krško
PP
Sevnica

javnega reda in miru
2010

2011

3

1

3

Porast/
upad (%)

Št. kršitev drugih

Porast/

predpisov

upad
(%)

2010

2011

…

355

351

1,1

8

…

1037

1570

51,4

276

226

18,1

186

269

44,6

379

274

27,7

117

129

10,3

207

147

25,2

71

45

36,6

Vir: »Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str. 29

V tabeli številka sedem so predstavljene kršitve predpisov po enotah v letih 2010 in
2011. Kot lahko opazimo, število kršitev varstva javnega reda in miru upada, in sicer je
največji upad iz leta 2010 v leto 2011 na področju Krškega, za kar 27,7 odstotka, nato
sledi Sevnica s 25,2 odstotka, najmanjši pa je upad v Breţicah za 18,1 odstotka, kar je
dobra predpostavka za naprej in upamo, da bodo te kršitve, kakor tudi ostale kršitve
predpisov, še naprej iz leta v leto upadale in ne bodo v porastu. Vendar pa v tabeli
opazimo, da v povprečju število drugih kršitev narašča, in sicer so na področju PMP
Obreţje kršitve predpisov iz leta 2010 v leto 2011 narasle za kar 51,4 odstotka, na
področju Breţic za 44,6 odstotka. Odstopa pa Krško, saj je bilo tam povečanje kršitve
predpisov le 10,3 odstotka. Še bolj vzpodbudno pa je dejstvo, da se je število kršitev
predpisov v Sevnici zmanjšalo za kar 36,6 odstotka, kar pa je zelo dobra napoved v
bodoče na tem področju. Naj omenimo še, da se je na področju PMP Dobova število
kršitev predpisov prav tako zmanjšalo, pa čeprav le za 1,1 odstotka, je ta rezultat dobro
izhodišče za naprej. Lahko povzamemo, da se največ kršitev predpisov dogaja na
področju Breţic in na mejnem prehodu Obreţje, ki je od Breţic oddaljen le nekaj
kilometrov. To pomeni, da morajo policisti na tem področju še bolje opravljati svoje
delo in biti pri njem učinkoviti ter mogoče povečati nadzor nad kršitvami.
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Tabela 8: Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot
Prometne nesreče

Posledice
št.

Območ
je

Leto

št.

nesreč

št. nesreč

št. hudo

št. vseh

nesreč s

s

z

št.

telesno

nesreč

smrtnim

telesnimi

materialn

mrtvih

poškodo

izidom

poškodb

o škodo

vanih

ami

št.
lahko
telesno
poškod
ovanih

PP

2010

243

1

65

177

1

12

69

Brežice

2011

222

1

36

185

1

6

41

PP

2010

249

4

71

174

4

9

83

Krško

2011

209

1

78

130

1

12

94

PP

2010

142

2

44

96

2

14

49

Sevnic

2011

155

1

44

110

1

5

53

a
Vir: »Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str. 37.

V tabeli številka osem so predstavljene prometne nesreče in njihove posledice, glede na
posamezne enote v Posavju. Podatki so podani za leti 2010 in 2011. Iz podatkov lahko
razberemo, da je bilo leta 2010 število vseh prometnih nesreč v vseh enotah skupaj 634,
medtem ko jih je bilo leta 2011 le 586. To pomeni, da beleţimo upad nesreč, prav tako
so le-te upadle znotraj PP Breţic in PP Krško, le v PP Sevnica so se povečale. Kar je
prav tako spodbudno, je dejstvo, da v povprečju v celotnem Posavju upada število
nesreč s smrtnim izidom in število nesreč, kjer so ljudje hudo telesno poškodovani.
Tako vsaj prikazujejo podatki v tabeli.
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Slika 6: V skupnost usmerjeno policijsko delo – preventivne dejavnosti na območju PU
Novo mesto

Vir: »Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str. 43.

Na sliki številka šest so predstavljeni podatki za PU Novo mesto in njihovo delo, ki je
usmerjeno v skupnost in s tem povezane preventivne dejavnosti. Kakor smo ţe omenili
v prejšnjem poglavju, se policisti zavedajo, da je takšna oblika dela pomembna tako za
ljudi v njihovi okolici kakor tudi za same policiste in ravno zaradi tega so na tem
področju naredili ţe veliko projektov, ki pa seveda iz leta v leto naraščajo, kar prikazuje
tudi omenjena slika. Prav tako lahko opazimo, da se je v skupnost usmerjeno delo, in
njihove preventivne dejavnosti na področju celotne PU Novo mesto, kamor sedaj spada
tudi področje Posavja, iz leta 2007 do leta 2011 povečalo kar za malo več kot polovico,
kar pa predstavlja zelo dober in spodbuden rezultat. Hkrati vidimo, da tako delo iz leta
v leto raste, kar je lepo prikazano na omenjeni sliki.
V spodnji tabeli številka devet so predstavljeni podatki, ki zadevajo notranje preiskave
po enotah v Posavju, podani so podatki za zadnji dve leti, (2010 in 2011). V letu 2010
so bile tako prijavljene, odkrite in osumljene kaznivega dejanja 4 osebe v PP Breţice in
2 osebi v PP Krško, medtem ko je bila leta 2011 v PMP Dobova osumljena 1 oseba. Naj
omenimo še to, da so prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb v policiji nato
predana v obravnavo vrhovnemu drţavnemu toţilstvu.
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Tabela 9: Notranje preiskave po enotah
Št. prijavljenih in odkritih Št. osumljenih uradnih

Enota

kaznivih dejanj

oseb

2010

2011

2010

2011

PMP Dobova

-

-

-

1

PMP Obrežje

-

-

-

-

PP Brežice

4

-

4

-

PP Krško

2

-

2

-

PP Sevnica

-

-

-

-

Vir: »Poročilo o delu PU Novo mesto v letu 2011« [Policija], b. d., str. 53.

V Breţicah pa je 8. oktobra 2011 potekalo drţavno usposabljanje oziroma preverjanje
sposobnosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega kriţa. Pri preverjanju je
sodelovalo trinajst ekip prve pomoči, dogodek pa je potekal na sedmih različnih mestih,
ki so bile razporejena v centru mesta Breţice. Šlo je za nudenje prve pomoči ob potresu,
delovni nezgodi, prometni nesreči, poţaru v stavbi, nenadoma obolelim in
poškodovanim na različnih področjih in pri pogrešani osebi. Vzporedno so potekale tudi
spremljevalne aktivnosti, in sicer so svoje delovanje in opremo prikazali tudi gasilci,
potapljači, jamarji, gorski reševalci, policija, Slovenska vojska, oddelek za RKB
izvidovanje, pripadniki enote za odkrivanje in še mnogi ostali (»XVII. drţavno
preverjanje usposobljenosti ekip PPCZ in RK« [Ministrstvo za obrambo], 2011).
Na sliki sedem vidimo uprizoritev prometne nesreče in ekipe, ki so zadolţene za
reševanje (policija, gasilci in reševalci, pripadniki Rdečega kriţa). Sama uprizoritev
prometne nesreče je lepo prikazala delovanje omenjenih ekip, reševanje in nudenje prve
pomoči ponesrečencem.
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Slika 7: Uprizoritev prometne nesreče in potek reševanja s pomočjo policije, gasilcev in
reševalcev

Slika 8: Uprizoritev reševanja iz ruševin s pomočjo gasilcev in civilne zaščite
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Na sliki osem je prikazana uprizoritev reševanja iz ruševin v primeru potresa. Ekipe, ki
sodelujejo, so gasilci in pripadniki Civilne zaščite.
Slika 9: Društvo potapljačev iz Krškega

Na sliki devet vidimo potapljače, ki so prav tako predstavili svojo dejavnost in opremo
obiskovalcem.
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Slika 10: Civilna zaščita

Na sliki deset vidimo opremo in pripadnike Civilne zaščite, ki so prav tako sodelovali
pri preverjanju usposobljenosti ekip in pri predstavitvi svoje dejavnosti in opreme.
Slika 11: Uprizorjeno reševanje s pomočjo Civilne zaščite
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Na sliki enajst pripadniki Civilne zaščite rešujejo poškodovance.
Omenjeno preverjanje usposobljenosti različnih ekip, ki skrbijo za nudenje pomoči
ljudem v različnih stiskah, je bilo za nas obiskovalce zelo poučno in lepo je vedeti, da
lahko zaupamo ljudem, ki delujejo znotraj teh ekip. V bistvu so pokazali, da znajo
poskrbeti za varnost vseh potencialnih ponesrečencev v različnih situacijah. Prav tako je
bilo zanimivo videti vso opremo, ki jo različne ekipe uporabljajo in se z njo seznaniti ter
videti, da imajo tisto, kar potrebujejo, da zagotovijo varnost ponesrečencev in prav tako
sebe. Menimo, da so taki dogodki pomembni, saj se obiskovalci lahko seznanijo z
delom ekip, vzpostavijo stik, če se ţelijo kateri ekipi pridruţiti, prav tako pa ljudje
vidijo, kaj pomeni stavek: varnost je na prvem mestu.
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3 RAZISKAVA O NARAVI POLICIJSKEGA DELA IN O
ZADOVOLJSTVU PREBIVALCEV Z NJIHOVIM DELOM
V POSAVJU
3.1 Predstavitev poteka raziskave
Namen raziskovanja je analizirati policijsko delo v Posavju, zadovoljstvo prebivalcev z
njihovim delom ter predlagati moţne rešitve.
Cilj raziskave je ugotoviti, ali se prebivalci Posavja čutijo varne, in kako nanje vpliva
ukinjena PU Krško ter kaj to pomeni za samo delo policije. Glede na predstavljene
rezultate raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo ankete, bomo nato teze in predpostavke
potrdili ali pa ovrgli.
Raziskavo smo izvedli v Krškem meseca junija leta 2011, pod vodstvom prof. dr. Iztoka
Podbregarja. Razdelili smo 102 anketna vprašalnika na različnih koncih mesta, in sicer
med anketirance različnega spola in različne starosti, da bi dobili čim bolj celoten
pogled na to temo.

Glede na odzive anketirancev ob razdeljevanju anket lahko sklepamo, da je bil med
njimi prisoten določen strah, kljub temu da so bili anketni vprašalniki anonimni. Prav
tako veliko število ljudi ni hotelo pristopiti k raziskavi iz razloga, da nočejo sodelovati
zaradi same teme, saj je veliko ljudi izgubilo zaupanje v delo policistov zaradi različnih
neprijetnih zadev, ki so se dogajale v preteklosti. Kljub temu pa so bili določeni
anketiranci navdušeni nad temo raziskave.
Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika o naravi policijskega dela v
lokalni skupnosti in o zadovoljstvu prebivalcev z delom policije v njihovem lokalnem
okolju. Sodelovanje v raziskavi je bilo anonimno in prostovoljno, zaradi boljšega
počutja anketirancev, resničnosti in iskrenosti njihovih odgovorov ter prisotnosti
moţnega strahu pred samo raziskavo. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov, in sicer
je bilo v prvem delu potrebno odgovarjati na samo temo raziskave, v drugem pa so
anketiranci podali splošne odgovore glede njihove osebnosti.
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Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dvaindvajsetih vprašanj: prvih dvanajst vprašanj
je bilo sestavljenih tako, da so morali anketiranci izbrati število od ena do pet, glede na
stopnjo odgovora. Na vprašanja od dvanajst do šestnajst so odgovarjali anketiranci z da
ali ne, medtem ko so v zadnjih šestih vprašanjih podali odgovor glede njihovega spola,
starosti, izobrazbe, kraja bivanja, zaposlitve in sektorja, v katerem so zaposleni.
Prvih šestnajst vprašanj se je nanašalo na temo raziskave, in sicer so anketiranci
odgovarjali na vprašanja, ki so vezana na naravo dela policistov pred pribliţno enim
letom in danes, podajali so mnenja o raznih nalogah policistov, o pripravljenosti
sodelovanja s policisti, o zaupanju v njihovo delo, o občutku varnosti in o ostalih
zadevah, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju magistrskega dela.

3.2 Rezultati raziskave
Najprej predstavljamo demografske podatke, ki se veţejo na same anketirance.

Slika 12: Spol anketirancev

Na sliki dvanajst je predstavljen spol anketirancev, in sicer je bilo izmed izpolnjenih
anket 50 odstotkov moških in 50 odstotkov ţensk. Glede tega sklepamo, da smo dobili
popolne podatke brez napak, ki bi se nanašale na spol anketirancev in s tem pogojeno
njihovo neenotno razmišljanje.
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Slika 13: Starost anketirancev

Na sliki trinajst lahko razberemo starostno sestavo vseh anketirancev, ki so sodelovali
pri anketi. Največji deleţ, ki je 42-odstoten, pripada tistim anketirancem, ki so stari med
31 in 55 let. 39 odstotkov pripada tistim, ki so stari med 15 in 30 let, medtem ko
najmanjši deleţ pripada starejšim od 55 let, takšnih je le 19 odstotkov od vseh
anketiranih.
Na sliki štirinajst je predstavljena izobrazba, ki so jo dosegli vsi anketiranci. Največji
deleţ pripada dokončani štiriletni srednji šoli, ki jo ima kar 35 anketirancev. Tej
izobrazbi sledi dokončana dve-ali triletna poklicna šola, ki jo je končalo 20
anketirancev, medtem ko 5 anketirancev ni dokončalo poklicne ali srednje šole, kar
predstavlja tudi najmanjši deleţ v anketi, če izvzamemo dejstvo, da anketirancev, ki bi
dosegli najvišjo moţno izobrazbo, in sicer specializacijo, magisterij ali doktorat, ni bilo.
13 anketirancev ni dokončalo višje šole, visoke šole ali pa fakultete, medtem ko jih je
12 dokončalo visoko šolo ali pa fakulteto, 6 pa je bilo takšnih, ki so dokončali dveletno
višjo šolo. Nedokončano osnovno šolo ali manj pa je imelo 11 od vseh anketiranih.
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Slika 14: Izobrazba anketirancev

Slika 15: Kraj bivanja anketirancev

Na sliki petnajst so predstavljeni podatki, ki veţejo anketirance na njihov kraj bivanja.
Največji deleţ pripada anketirancem, ki ţivijo v mestu, takšnih je bilo 96, medtem ko je
bilo le 6 takšnih, ki ţivijo na vasi. Anketirancev, ki bi podali tretji moţni odgovor, in
sicer je to trg, ni bilo, kar je razumljivo, saj v kraju, kjer se je izvajala anketa, ni trga.
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Slika 16: Zaposlitveni status anketirancev

Na sliki šestnajst je predstavljen zaposlitveni status anketirancev, ki so sodelovali v
anketi. Največ anketirancev je zaposlenih oziroma samozaposlenih, takšnih je kar 59,
medtem ko ni bilo nobenega kmetovalca oziroma gospodinje. Na drugem mestu s
številom sedemnajst prevladujejo upokojenci, nato 14 študentov oziroma dijakov in
nato še tisti, ki so brez zaposlitve, takšnih je bilo 12.

Slika 17: Sektor opravljanja dela anketirancev
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Na sliki sedemnajst so predstavljeni odgovori anketirancev na to, v katerem sektorju
delajo1. Največ izmed njih jih ne dela oziroma niso zaposleni, takšnih je bilo 37. Nato je
bilo 25 anketirancev, ki delajo v gospodarskem podjetju, 14 pa jih je bilo
samozaposlenih. 8 anketirancev je bilo zaposlenih v javnem zavodu, tu mislimo
predvsem na zdravstvo, šolstvo in podobno, ravno toliko jih je bilo tudi zaposlenih v
drţavni oziroma občinski upravi. Le 5 anketirancev pa jih je delalo v javnem podjetju,
in sicer npr. v energetiki, komunali, prometu in podobno, ta del anketirancev pa prav
tako predstavlja najmanjši deleţ od celote.
V nadaljevanju pa prehajamo na najpomembnejši del raziskave, in sicer predstavljamo
analizo odgovorov, ki so vezani na naravo dela policistov in zadovoljstvo prebivalcev z
njihovim delom.
Slika 18: Zaupanje policiji v lokalnem okolju v današnjem času

Na začetku raziskave smo ţeleli opredeliti zaupanje v policijsko delo v današnjem času,
torej po ukinitvi PU Krško in pred njeno ukinitvijo, kar bomo tudi prikazali na slikah
osemnajst in devetnajst. Tako torej lahko opazimo na sliki osemnajst, da največji deleţ
anketirancev danes zaupa v policijsko delo v lokalnem okolju, tako je menilo kar 33
sodelujočih od vseh anketirancev. Srednje zaupanje v policijo je imelo 27 sodelujočih v
anketi, medtem ko je imelo popolno zaupanje v delo policije 19 anketirancev, kar je na

1

Pri omenjenem vprašanju je ostalo 5 anketirancev neopredeljenih.
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tretjem mestu glede na celotni deleţ ankete. Nezaupanje v policijo je imelo 15
anketirancev in 8 je bilo takšnih, ki so imeli popolno nezaupanje v delo policije v
lokalnem okolju.
Slika 19: Zaupanje policiji v lokalnem okolju pred približno enim letom

Na sliki devetnajst lahko v grobem opazimo podobne rezultate kot pri prejšnjem
vprašanju, čeprav gre za zaupanje v delo policije v lokalnem okolju pred pribliţno enim
letom, torej pred ukinitvijo PU Krško. Največji deleţ anketirancev, kar 36 jih je menilo,
da imajo srednje zaupanje v policijo, medtem ko jih je 25 zaupalo v policijo. Na tretjem
mestu je, prav tako kot pri prejšnjem vprašanju, popolno zaupanje v policijo, saj je bilo
19 takšnih anketirancev, ki so se strinjali s to trditvijo. Za nezaupanje v policijo se je
opredelilo 15 anketirancev in 7 je bilo takšnih, ki so imeli popolno nezaupanje v delo
policije v lokalnem okolju. Na kratko lahko ovrednotimo, da imajo ljudje zaupanje v
policijo, ne glede na ukinjeno PU Krško, saj je bilo pri prejšnjem vprašanju 77 % in pri
tem vprašanju 78 % anketirancev, ki imajo zaupanje v delo policije.

Na slikah dvajset in enaindvajset bomo predstavili podatke glede na osebno
zadovoljstvo z delom policije po ukinitvi PU Krško in pred njeno ukinitvijo. Na sliki
dvajset so predstavljeni podatki vseh anketirancev, ki so bili zadovoljni ali nezadovoljni
z delom policije v današnjem času. Vidimo lahko, da je bilo 29 anketirancev
zadovoljnih, 28 anketirancev je bilo srednje zadovoljnih in 19 anketirancev je bilo
popolnoma zadovoljnih z delom policije v današnjem času. Na četrtem mestu so
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anketiranci, 16 jih je bilo takšnih, ki so bili mnenja, da so nezadovoljni z delom policije
in 10 anketirancev je bilo popolnoma nezadovoljnih z delom policije v njihovem
lokalnem okolju v današnjem času.
Slika 20: Osebno zadovoljstvo z delom policije v današnjem času

Slika 21: Osebno zadovoljstvo z delom policije pred približno enim letom

Na sliki enaindvajset so predstavljeni podatki glede na to, kako so bili prebivalci osebno
zadovoljni z delom policije pred ukinitvijo PU Krško. In sicer je bilo 33 anketirancev
srednje zadovoljnih z delom policije, medtem ko jih je bilo 25 zadovoljnih z delom
policije. Na tretjem mestu je prišlo do spremembe, glede na prejšnje vprašanje, in sicer
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je bilo 20 anketirancev nezadovoljnih z delom policije, medtem ko jih je bilo 16
popolnoma zadovoljnih z delom policije. Na drugi strani pa je bilo 8 anketirancev
popolnoma nezadovoljnih z delom policije pred pribliţno enim letom. Torej lahko v
grobem povzamemo, da so prebivalci v lokalnem okolju osebno zadovoljni z delom
policije, ne glede na ukinjeno PU Krško, saj se je pri prejšnjem vprašanju 74 % in pri
tem vprašanju 72 % anketirancev opredelilo kot takšne, ki so zadovoljni z delom
policije.
Slika 22: Mnenje anketirancev o določenih trditvah glede policije v lokalnem okolju

Na sliki dvaindvajset so predstavljena mnenja o policiji, torej o katerih trditvah glede
policije v lokalnem okolju so se anketiranci strinjali in glede katerih trditev se niso
strinjali2. Anketiranci so podali odgovore in na zgornji sliki je predstavljena srednja
vrednost vseh odgovorov anketirancev glede na posamezno trditev. Rezultati so sledeči:
največ anketirancev se je srednje strinjalo s trditvijo, da so policisti zadosti prisotni na
terenu, sledijo dejstva, da je policija primerno vodena, da je politično neodvisna in
motivirana za reševanje teţav prebivalcev ter učinkovita pri svojem delu. Nadaljnje si
sledijo trditve, s katerimi se anketiranci niso strinjali najbolje, in sicer: da je policija
dovolj nadzorovana in dostopna za predloge s strani prebivalcev ter da se policisti

2

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri prvi, tretji in četrti
trditvi po 1 anketiranec, pri drugi in šesti trditvi po 2 anketiranca, pri peti, sedmi in osmi trditvi pa po 3 anketiranci.
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zavedajo potreb prebivalcev. Na podlagi predstavljenih podatkov lahko predpostavimo,
da se prebivalci strinjajo z določenimi trditvami, medtem ko se z določenimi ne, vendar
je dejstvo, da srednja vrednost vseh odgovorov variira med 2,6 in 3,3, medtem ko 2
pomeni nestrinjanje anketiranca s trditvami in 3 pomeni srednje strinjanje s trditvami.
Torej lahko zaključimo, da bi morala policija na določenih področjih izboljšati svoje
delo, še posebej na področju potreb prebivalcev in upoštevanja njihovih predlogov,
kakor tudi na področju samega nadzora nad delom policije.
Slika 23: Mnenje anketirancev glede pomembnosti določenih elementov za uspešnost
dela policije

Na sliki triindvajset so predstavljena mnenja glede na pomembnost določenega
elementa, ki vpliva na uspešnost policijskega dela3. Na omenjeni sliki so zapisane
srednje vrednosti vseh odgovorov, ki so jih podali anketiranci glede na pomembnost
samega opisanega elementa. Anketiranci so se strinjali, da na uspešnost policijskega
dela vplivajo naslednji elementi: da je policijska postaja v lokalnem okolju, da je
pomembno sodelovanje med policisti, inšpekcijami in redarji, kakor tudi to, da je
upravno vodstvo policije v lokalnem okolju. Prav tako so se anketiranci strinjali s tem,
da je pomembno sodelovanje policije in zasebno-varnostnih podjetij, da je policija
neodvisna od lokalne in drţavne politike ter da odgovarja občinskemu svetu za svoje

3

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri prvi in tretji trditvi 4
anketiranci, pri drugi in sedmi trditvi 2 anketiranca, pri četrti in osmi trditvi 1 anketiranec, pri peti in šesti trditvi pa
po 3 anketiranci.
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delo. Medtem ko so se anketiranci srednje strinjali z elementom, ki vpliva na uspešnost
policijskega dela, o podpori lokalne politike policijskemu delu in prav tako so se srednje
strinjali z elementom glede policista, ki patruljira peš. Anketiranci pa se niso strinjali
najbolje z naslednjim elementom, ki bi vplival na uspešnost policijskega dela, in sicer je
to dejstvo, da ljudje poznajo policista po imenu. Ugotavljamo, glede na predstavljene
podatke, da so vsi zgoraj omenjeni elementi pomembni za uspešnost dela policije, razen
enega, ki se nanaša na poznavanje imena policista, ki opravlja svoje delo. Vsekakor pa
je potrebno upoštevati dejstvo, da so nekateri elementi bolj pomembni od ostalih,
vendar pa med njimi ni velikih razlik, kar vodi do zaključka, da so vsi dejavniki
pomembni za samo delo policije in njihovo skupno učinkovitost.

Slika 24: Mnenje anketirancev glede odgovornosti posameznih institucij, ki zagotavljajo
varnost v lokalnem okolju

Na sliki štiriindvajset so predstavljena mnenja anketirancev glede tega, katera od
predlaganih institucij je odgovorna za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju4. Na
omenjeni sliki so predstavljeni odgovori anketirancev, in sicer so zaokroţeni na srednjo
vrednost vseh prejetih odgovorov. V največji meri so bili anketiranci prepričani, da
imajo za zagotavljanje varnosti policisti lokalne policijske postaje kar visoko stopnjo

4

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri prvi, peti in šesti
trditvi 1 anketiranec, pri drugi trditvi 3 anketiranci, pri tretji in četrti trditvi pa po 2 anketiranca.
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odgovornosti, nato pa jim sledijo kar ljudje sami, kar je presenetljiv rezultat. Namreč
ljudje res marsikdaj lahko vplivamo na nastalo situacijo, a prav tako tudi ob določenih
pogojih ne, saj smo nemočni. Pa vendar je pravilno, da se ljudje zavedamo, da je
najbolje upoštevati pravila in zakone, saj bomo le tako lahko ţiveli mirno in boljše
ţivljenje. Na tretjem mestu so policijski drţavni organi, ki jim anketiranci prav tako
pripisujejo kar visoko stopnjo odgovornosti. Nato pa so bili anketiranci prepričani, da
nosijo srednjo stopnjo odgovornosti naslednje institucije, ki si sledijo, in sicer lokalna
(občinska) oblast, zaposleni v zasebno-varnostnih organizacijah, občinski redarji ter
(med)občinske inšpekcijske sluţbe. Glede na predstavljene podatke je dejstvo, da ljudje
menijo, da je policijska postaja v največji meri odgovorna za zagotavljanje varnosti v
lokalnem okolju in da lahko ljudje sami veliko pripomoremo k zagotavljanju varnosti
le-te.

Slika 25: Ocenitev anketirancev o opravljanju nalog policije v lokalnem okolju 1/2

Na slikah petindvajset in šestindvajset je predstavljeno ocenjevanje nalog policistov, ki
jih opravljajo v lokalnem okolju, s strani anketirancev. Zaradi obseţnosti vprašanja je ta
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odgovor podan na dveh grafih oziroma slikah. Če pogledamo sliko petindvajset5, lahko
ugotovimo, da je največja ocena, ki predstavlja srednjo vrednost vseh podanih
odgovorov anketirancev, 3,7, kar pomeni dobro do prav dobro, medtem ko je najmanjša
ocena 2,5, kar pomeni zadostno do dobro. Te ocene nam ţe vnaprej povedo, da so bili
anketiranci mnenja, da policisti opravljajo svoje naloge dobro, vendar pa bi jih lahko
opravljali bolje, še posebno na nekaterih področjih. Dobro do prav dobro opravljajo
policisti naslednje naloge: izvajanje kontrole prehajanja drţavne meje, preprečevanje
ilegalnih prehodov drţavne meje, uveljavljanje pravil v cestnem prometu, zagotavljanje
in vzdrţevanje javnega reda in mira, preventivno delo, odkrivanje in prejemanje
storilcev kaznivih dejanj, preiskovanje organiziranega kriminala in sodelovanje s
prebivalci v lokalni skupnosti. Manj dobro pa opravljajo policisti naslednji nalogi, ki sta
preiskovanje gospodarske kriminalitete in odkrivanje korupcije. Torej sta ti dve področji
potrebni bolj skrbnega nadzora s strani policije.

Slika 26: Ocenitev anketirancev o opravljanju nalog policije v lokalnem okolju 2/2

5

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri drugi, četrti, šesti in
osmi trditvi 1 anketiranec, pri tretji trditvi pa 2 anketiranca.
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Na sliki šestindvajset je predstavljen drugi del odgovora istega vprašanja, in sicer je to
odgovor anketirancev glede ocenitve nalog policistov v lokalnem okolju6. Na omenjeni
sliki pa vidimo, da so odgovori ocenjeni s skupno vrednostjo, ki je manjša od tiste na
sliki petindvajset, torej je največja ocena 3,3, kar pomeni dobro. Anketiranci so bili
mnenja, da policisti opravljajo dobro naslednje naloge: nudenje pomoči prebivalcem,
skrb za ţrtve, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje zakonov, spoštovanje
dostojanstva ljudi v postopkih, hitri odziv na nujne klice občanov in zagotavljanje
javnosti svojega delovanja. Manj uspešni naj bi bili policisti pri opravljanju naslednjih
nalog in sicer: obravnavanje obtoţb občanov zoper delo policije, odkrivanje korupcije v
policiji in preprečevanje vandalizma. Če torej povzamemo celotni odgovor na obeh
zgoraj predstavljenih slikah, lahko zaključimo, da bi morali policisti ravnati bolje v
nekaterih primerih, ki so pomembnejši za občane, in sicer npr. pri hitrosti odziva na
nujne klice občanov, preprečevanju vandalizma, odkrivanju korupcije nasploh in tudi v
policiji, kakor tudi pri obravnavanju pritoţb zoper policiste, vsekakor pa bi morali bolj
upoštevati oziroma spoštovati zakone, človekove pravice in dostojanstvo ljudi v
postopkih, saj bi le-to moralo potekati po najvišjih standardih.

Slika 27: Dejavniki, ki vplivajo na mnenje anketirancev o policiji v lokalnem okolju

6

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri osmi in deseti trditvi 1
anketiranec, pri peti, sedmi in deveti trditvi po 2 anketiranca, pri tretji trditvi pa 4 anketiranci.
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Na sliki sedemindvajset so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na mnenje anketirancev o
policiji v njihovem lokalnem okolju7. Opazimo lahko, da vsi podani dejavniki, ki jih
bomo kasneje našteli, srednje vplivajo na mnenje anketirancev. Najbolj vplivajo na
anketirance izkušnje s policisti, ki so jih bili deleţni druţinski člani, znanci in prijatelji,
nato pa osebne izkušnje s policisti. Sledijo jim poročanje o policiji na televiziji, na
radiu, nastopanje policistov v javnosti, pisanje o policiji v časopisu in poročanje o
policiji na internetu. Torej lahko zaključimo, da na mnenje o policiji najbolj vplivajo
izkušnje s policisti, ki jih imajo ljudje osebno ali pa njihovi bliţnji, kar pa je dobra
novica za policiste, saj jih bodo ljudje dojemali po njihovem obnašanju in ne preko tega,
kar pišejo mediji.

Slika 28: Mnenje anketirancev o osebni pripravljenosti sodelovanja s policijo

7

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri drugi, peti, šesti in
sedmi trditvi po 1 anketiranec.
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Na sliki osemindvajset so predstavljeni odgovori anketirancev glede osebnega
sodelovanja s policijo oziroma o tem, kakšne podatke so pripravljeni posredovati
policiji8, odgovori so zaokroţeni na srednjo vrednost. In sicer so anketiranci pripravljeni
sodelovati pri posredovanju podatkov o pobeglem vozniku s kraja prometne nesreče, o
nasilju v druţini, o ilegalnih pribeţnikih, o nasilju v javnem kraju, o kaznivem dejanju,
o podkupljivem policistu, o kršitvah v prometu, o kršitvah reda in miru, prav tako so
anketiranci pripravljeni sodelovati pri delu z ţrtvami. Anketiranci pa so pripravljeni
srednje sodelovati pri naslednjih dejanjih: sodelovanje pri delu z mladimi kršitelji, pri
določanju ciljev policijskega dela, pri ocenjevanju uspešnosti policijskega dela, pri
določanju policijskih pooblastil, pri nadzoru dela policije in pri sodelovanju v varnostih
sosvetih v občinah. Torej lahko povzamemo, da so ljudje mnogokrat pripravljeni
sodelovati s policijo in jim posredovati pomembne informacije, ki se dotikajo kaznivih
dejanj, medtem ko pa prepuščajo delo policije in njihov nadzor osebam, ki so za to
odgovorne.
Slika 29: Mnenje anketirancev o njihovem počutju glede varnosti v okolju, kjer živijo

8

Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri drugi, tretji, šesti,
osmi do trinajste in pri petnajsti trditvi po 1 anketiranec, pri četrti in štirinajsti trditvi po 2 anketiranca in pri sedmi
trditvi pa 3 anketiranci.
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Na sliki devetindvajset so predstavljeni odgovori na vprašanje glede tega, kako se
anketiranci počutijo varne v okolju, kjer prebivajo9. In sicer se največ anketirancev
počuti varno, takšnih je bilo 44, 26 pa se jih je opredelilo, da se počutijo popolnoma
varno v okolju, kjer ţivijo. Medtem ko je bilo 18 takšnih, ki se počutijo srednje varno,
se jih 6 počuti nevarno, le 3 anketiranci se počutijo popolnoma nevarno. In tako lahko
zaključimo, da se prebivalci počutijo varne v okolju, kjer ţivijo, saj je takšen tudi
rezultat, namreč kar 72 % anketirancev se počuti varno ali popolnoma varno.
Slika 30: Mnenja anketirancev o dejavnikih, ki vplivajo na njihov osebni občutek
varnosti

Na sliki trideset so predstavljena mnenja anketirancev o posameznih dejavnikih, ki
vplivajo na njihov osebni občutek varnosti10, odgovori so podani na podlagi srednje
vrednosti. Na anketirance vplivajo naslednji dejavniki: kršitve javnega reda in miru,
kazniva dejanja, razmere v cestnem prometu in dejstvi, da se policijska postaja nahaja v

9

Pri omenjenem vprašanju je ostalo 5 anketirancev neopredeljenih.
Pri omenjenem vprašanju je ostalo določeno število anketirancev neopredeljenih, in sicer: pri četrti, peti, sedmi do
deveti in pri enajsti trditvi po 1 anketiranec, pri šesti in deseti trditvi pa po 2 anketiranca.
10
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njihovem kraju ter da je prav tako policijska uprava v bliţini njihovega kraja. Srednje pa
na anketirance vplivajo naslednje trditve: organiziran kriminal, nered v okolju,
vandalizem, zlorabe drog, poročanje medijev o kriminaliteti, skupine mladostnikov, ki
se zbirajo na kraju, ilegalne migracije in prostitucija. Torej lahko ugotovimo, da na
ţivljenje ljudi v okolju in na občutek varnosti vpliva marsikaj, vendar pa je za njih
najbolj pomembno dejstvo, da se policijska postaja in policijska uprava nahajata v
bliţini njihovega kraja.

Slika 31: Anketiranci o generalnem direktorju policije

Na sliki enaintrideset so predstavljeni odgovori na vprašanje, ali vedo, kdo je generalni
direktor policije. In podatki so bili presenetljivi, saj je le 59 % anketirancev odgovorilo
pritrdilno, medtem ko 41 % anketirancev ne ve, kdo je generalni direktor policije. Kar
lahko iz tega razberemo, je to, da ljudje ne spremljajo dovolj novic iz medijev ali pa jih
to preprosto ne zanima.
Na sliki dvaintrideset so predstavljeni odgovori na vprašanje, ali vedo, kdo je direktor
policijske uprave na območju, kjer ţivijo. Pri tem vprašanju so bili predstavljeni
odgovori še bolj presenetljivi, saj kar veliko anketirancev ne ve, kdo je direktor
policijske uprave, in sicer je ta odstotek kar 65 %, medtem ko jih 35 % le pozna ime in
priimek omenjene osebe. Torej, ali ljudi ta podatek ne zanima ali pa niso imeli nobenih
stikov z nadrejenimi policijske uprave v okolju, kjer anketiranci ţivijo.
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Slika 32: Anketiranci o direktorju policijske uprave

Slika 33: Anketiranci o komandirju policijske postaje

Na sliki triintrideset so predstavljeni odgovori anketirancev na vprašanje, ali vedo, kdo
je komandir policijske postaje v okolju, kjer ţivijo. Predstavljeni podatki so seveda
podobni prejšnjima dvema, in sicer omenjene osebe ne pozna kar 62 % anketirancev, 38
% anketirancev pa jo pozna po imenu in priimku.

Nina Glogovšek Šumlaj: Logistična podpora na področju varnosti v regiji Posavje

83

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Slika 34: Anketiranci o vodji policijskega okoliša

Na sliki štiriintrideset so predstavljeni odgovori anketirancev na vprašanje, ali vedo, da
imajo v kraju, kje ţivijo, vodjo policijskega okoliša. Kar 65 % anketirancev tega
podatka ni vedelo, medtem ko jih je 35 % vedelo. Tukaj lahko zaključimo, da so ljudje
v določenem okolju premalo obveščeni o določenih informacijah glede dela policije, ki
bi morale biti znane vsem ljudem ali pa vsaj večini v lokalnem okolju.

3.3 Diskusija
V Posavju smo raziskali naravo policijskega dela in zadovoljstvo prebivalcev z
njihovim delom, in sicer s pomočjo anketnega vprašalnika, da dobimo odziv
prebivalcev, kaj pričakujejo od dela policistov in ali mislijo, da je Posavje varno
območje za ţivljenje ljudi. Predvsem nas je zanimalo dejstvo, kaj ljudje mislijo o delu
policije ter oz. njihovo delo zadovoljivo in kakovostno, ali pa je potrebno kaj izboljšati
ali pa prenoviti sistem dela. Na to območje smo se še bolj poglobili zaradi pred kratkim
ukinjene PU Krško, zanimalo nas je namreč, ali to vpliva in predvsem kako to vpliva na
ţivljenje ljudi v Posavju. Pri raziskovanju smo vključili v raziskavo le 102 anketiranca,
in sicer iz mesta Krško, vendar smo si tako lahko oblikovali okvir mišljenja ljudi o
proučevani temi. Izmed vseh anketiranih smo v raziskavo vključili 50 % ţensk in 50 %
moških, prav tako so bili anketiranci različne starosti in izobrazbe, da je bil dobljeni
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okvir raziskave čim bolj natančen in razumljiv. Na omenjenem vzorcu smo analizirali
vse podatke in tako prišli do zaključkov.

Zaupanje policiji v omenjenem lokalnem okolju je na visoki ravni in se skoraj ne
razlikuje glede na čas, ki je v tem primeru pomemben, saj so pred časom ukinili PU
Krško. Ljudje imajo zaupanje v policijsko delo v 77 do 78 %, kar pa predstavlja dokaj
visok prag zaupanja anketirancev na področju Posavja, saj moramo prav tako upoštevati
dejstvo, da je območje obmejno, je zato toliko bolj pomembno, da ljudje zaupajo delu
policije.
Prebivalci Posavja so osebno zadovoljni z delom policije, ki se glede na čas razlikuje le
za 2 odstotni točki. Anketiranci so se v 74 % izrekli, da so osebno zadovoljni z delom
policije v Posavju, kar prav tako predstavlja dokaj visoko stopnjo zadovoljstva.
Anketiranci so se prav tako izrekli glede določenih trditev o delu policije, in sicer so si
enotni, da bi policija morala izboljšati svoje delo na področju potreb prebivalcev, prav
tako bi morala policija bolje upoštevati predloge s strani prebivalcev, vsekakor pa se
anketiranci strinjajo, da bi moral biti nadzor nad delom policije večji.
Za uspešno delo policije so pomembni razni elementi in anketiranci so se z njimi
strinjali. Tako so vsi elementi pomembni, od tega da je policija v lokalnem okolju,
neodvisnost policije in podobno, vendar pa so anketiranci izpostavili en element, ki naj
ne bi vplival na uspešno delo policije, in sicer je to dejstvo, da ljudje poznajo policista
po imenu. Torej je za prebivalce Posavja bolj pomembno dejstvo, da policisti opravljajo
uspešno delo, ne zanima pa jih preveč, kdo opravlja to delo. Kar pa v grobem tudi drţi.

Anketiranci so prav tako podali mnenja glede odgovornosti posameznih institucij, ki
zagotavljajo varnost v lokalnem okolju. Prebivalci Posavja tako menijo, da je policijska
postaja v največji meri odgovorna za varnost v Posavju, vendar pa se prebivalci
zavedajo, da lahko prav ljudje sami veliko pripomorejo k zagotavljanju varnosti v
Posavju.

Pri ocenitvi nalog policije so si bili anketiranci enotni. Mnenja so, da nekatere naloge
policisti ne opravljajo najbolje, le-te so naslednje: preiskovanje gospodarske
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kriminalitete, odkrivanje korupcije na splošno in v policiji, preprečevanje vandalizma in
obravnavanje pritoţb občanov zoper delo policije. Naj tukaj izpostavimo še nekaj nalog,
ki bi morale biti ocenjene najvišje, pa niso. To je spoštovanje zakonov s strani
policistov in spoštovanje človekovih pravic ter dostojanstva ljudi, ki so obravnavani v
postopkih. In tu bi morali policisti zagotovo bolje opravljati svoje naloge.
Zanimivo je dejstvo, da na mnenje ljudi glede dela policije najbolj vplivajo izkušnje s
policisti in ne to, kar o njihovem delu pišejo in objavljajo različni mediji. To trditev so
namreč potrdili anketiranci v naši raziskavi.

Prav tako ugotavljamo, da so prebivalci Posavja pripravljeni sodelovati s policijo, in
sicer bi jim posredovali pomembne informacije glede različnih kaznivih dejanj, vendar
pa sami delo policije in nadzor nad njo prepuščajo institucijam in osebam, ki so za to
odgovorne in pooblaščene, saj se sami prebivalci ne bi spuščali v te zadeve.
Prebivalci Posavja se počutijo varne v okolju, kjer ţivijo, saj se je kar 72 %
anketirancev tako izreklo v raziskavi. Ugotavljamo, da je stopnja varnosti na dovolj
visoki ravni, da se lahko vsi prebivalci Posavja čutijo varne, ne glede na ukinjeno PU
Krško, vendar na to prav tako vpliva dejstvo, da se policijska postaja in policijska
uprava nahajata v bliţini kraja, kjer prebivajo anketiranci.
Anketiranci pa so glede odgovornih oseb policije različnega mnenja, in sicer le 59 %
anketirancev ve, kdo je generalni direktor policije; le 35 % jih ve, kdo je direktor
policijske uprave v njihovem okolju; le 38 % jih ve, kdo je komandir policijske postaje
v njihovem okolju in le 35 % anketirancev ve, da imajo v okolju, kjer ţivijo, vodjo
policijskega okoliša. Ti podatki in odstotki, ki so prenizki, govorijo o dejstvu, da so
prebivalci Posavja premalo seznanjeni o določenih informacijah glede policije in to bi
se moralo izboljšati.
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ZAKLJUČEK

V okviru tega poglavja bomo komentirali postavljene teze in cilje magistrskega dela,
opredelili bomo nekaj najpomembnejših trditev in povzetkov o teoretičnem delu in o
sami raziskavi, prav tako bomo dodali predloge in priporočila za izboljšave in moţnosti
nadaljnjega razvoja.

Preverjanje hipotez in ciljev magistrskega dela

V uvodnem delu magistrskega dela smo si postavili hipoteze in cilje magistrskega dela,
ki so nas vodile skozi celotno teorijo in raziskavo. Te hipoteze in cilje bomo sedaj z
našim razmišljanjem in zgoraj opisano teorijo in raziskavo potrdili ali pa jih bomo
ovrgli.
Prva hipoteza, ki smo si jo postavili, je bila ta, da se prebivalci Posavja čutijo varne na
področju, kjer ţivijo, tudi po ukinitvi PU Krško. To hipotezo smo zagotovo potrdili.
Namreč v raziskavi smo spraševali anketirance, ali zaupajo policiji v lokalnem okolju in
ali so osebno zadovoljni z njihovim delom, in to glede na čas. Spraševali smo jih torej
glede na danes in glede na pribliţno eno leto nazaj, ko še niso ukinili PU Krško.
Odgovori, ki so jih podali anketiranci, so odstopali le za par odstotnih točk, torej ni bilo
bistvene razlike med obema podanima odgovoroma glede na čas. Prav tako smo
anketirance spraševali, ali se počutijo varne v okolju, kjer ţivijo. Rezultat je bil
naslednji: namreč 72 % anketirancev se počuti varno ali pa popolnoma varno v okolju,
kjer prebivajo. Torej zaključujemo, da se prebivalci Posavja čutijo varne tudi po
ukinitvi PU Krško, kar je potrjeno s strani raziskave.

Naslednja hipoteza, ki je hkrati tudi zadnja, ki smo si jo postavili, je bila, da so
prebivalci Posavja zadovoljni z delom policije v njihovem lokalnem okolju. Glede na
celotno raziskavo, ki se je navezovala ravno na to področje, lahko hipotezo delno
potrdimo, vendar ne v celoti, saj so na določenih področjih potrebne spremembe
oziroma večja prizadevnost s strani policije. Namreč ljudje zaupajo v delo policije in so
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z njihovim delom tudi osebno zadovoljni, kar kaţejo dobri rezultati, prav tako so
zadovoljni na področju opravljanja določenih nalog policistov. Prav tako so pripravljeni
sodelovati z njimi, jim posredovati določene podatke in informacije o kaznivih dejanjih
in podobno. Vendar pa ljudi motijo določene naloge policistov, ki jih ne opravljajo
najbolje, in sicer so le-te na pomembnih področjih, kakor je preiskovanje gospodarske
kriminalitete, odkrivanje korupcije, preprečevanje vandalizma in obravnavanje pritoţb
občanov zoper delo policije. Prav tako so anketiranci mnenja, da bi policija morala bolje
spoštovati zakone, človekove pravice in dostojanstvo ljudi v postopkih. Tako lahko
delno potrdimo, da so prebivalci Posavja zadovoljni z delom policije v njihovem
lokalnem okolju.
Cilj magistrskega dela je bil, da raziščemo problem varnosti in varnostne subjekte,
vendar pa smo se pri tem osredotočili predvsem na policijsko delo na splošno in
policijsko delo na področju Posavja. Iz tega razloga smo se predvsem koncentrirali na
ukinjeno PU Krško in na to, kaj to pomeni za prebivalce. Tako lahko zaključimo, da
smo z opredelitvijo teoretičnih izsledkov in raziskavo o sami opredeljeni temi ter s
potrditvijo hipotez zastavljeni cilj izpolnili.

Ugotovitve magistrskega dela
Ker je varnost širok pojem, je tudi pogled nanjo takšen, zato je očitno, da če gledamo na
samo varnost kot na problem, le-ta ni popolnoma dodelan. Tu tiči razlog, da se z njim
ukvarjajo različne znanosti, saj je sama varnost zelo pomembna tako za druţbeno
ţivljenje kakor tudi za vsakega posameznika. Pomembna je tudi za drţavo in njene
podsisteme, a tudi na področju mednarodnega in globalnega sistema. Vsekakor pa je
varnost vrednota, ki jo je potrebno ščititi ter ji namenjati veliko časa, kar dokazujejo
tudi različne institucije in njeni organi, ki se s samo varnostjo vsakodnevno soočajo in
poskrbijo, da jo mi drţavljani vsakodnevno občutimo. Ko pa razmišljamo o varnosti
drţavljanov, ima nacionalna varnost zelo velik pomen, saj poskrbi za to, da je drţava
zaščitena pred zunanjimi vplivi; torej če pogledamo to oţje, pomeni to zaščito našega
ozemlja, ljudi in vse lastnine znotraj meja Republike Slovenije. V naši drţavi imamo
sestavljen svoj sistem nacionalne varnosti, ki ima postavljeno svojo varnostno politiko
in s tem temelje, na katerih temelji, ima pa tudi določene organe kriznega upravljanja, ki
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določajo, kdo je odgovoren v določeni krizi, glede na različne podsisteme nacionalne
varnosti. Tako imamo različne subjekte, ki spadajo v notranjo varnost. Le-ti so policija,
carina, obveščevalno-varnostne sluţbe, inšpekcijski organi, pravosodni organi in ostali.
V zunanjo varnost pa sodijo oboroţene sile, civilna obramba ter organ za zaščito in
reševanje.
Naloge carinske sluţbe opravljajo pooblaščene uradne osebe, (cariniki, inšpektorji in
izterjevalci), ki nadzirajo pretok blaga, ljudi in prometa, vendar pa tudi druge
zahtevnejše naloge, ki so določene z zakonom in jih morajo opravljati v skladu z njim.
Naloge pravosodnih organov opravljajo sodstvo, drţavno toţilstvo, odvetništvo in
notariati, vsaka sluţba izmed njih pa mora delovati samostojno in v skladu s svojimi
nazori, torej neodvisno od drugih ter za svojo stranko. Za spoštovanje zakonov in
različnih predpisov skrbijo inšpekcijske sluţbe, za njih pa delujejo inšpektorji oziroma
inšpektorice, ki nastopajo kot pooblaščene uradne osebe, njihove naloge pa so točno
določene v zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Oboroţene sile nas drţavljane varujejo
pred zunanjimi vplivi ter moţnim vojnim stanjem, to zahtevno delo pa pripada
Slovenski vojski, ki deluje pod vodstvom vrhovnega poveljnika. Civilna obramba skrbi
za obrambo ljudi in njihovega premoţenja tako v primeru različnih nesreč kakor tudi v
primeru vojnega stanja. Razlika med oboroţenimi silami in civilno obrambo je ta, kakor
tudi ţe samo ime pove, da je civilna obramba varstvo brez oroţja in uporabe nasilnih
sredstev. Imamo pa tudi organ zaščite in reševanja, katerega naloge opravljajo različne
sluţbe, ki skrbijo za zaščito in reševanje ljudi, premoţenja, različnih dobrin in ţivali. Te
sluţbe ter enote se nahajajo po celotni drţavi in zelo pripomorejo k dodatni varnosti lete. Za dober sistem nacionalne varnosti pa so pomembne tudi obveščevalnovarnostne
sluţbe, saj prav te sluţbe zbirajo in analizirajo tajne podatke, ki se dotikajo nacionalne
varnosti naše drţave. Prav tako sodelujejo s pomembnimi sluţbami, ki delujejo na
višjem nivoju drţavne varnosti.
Najmočnejši organ, ki izvršuje svojo oblast v zagotavljanju varnosti znotraj meja naše
drţave v mirnem stanju, pa je zagotovo slovenska policija. Policija je usposobljena za
opravljanje različnih nalog, ki pripomorejo k zagotavljanju varnosti, pri kateri morajo
policisti spoštovati zakone in v skladi z njimi tudi ravnati. Slovenska policija ima svojo
hierarhično sestavo, ki jo sestavljajo generalna policijska uprava, katero vodi generalni
direktor policije, policijske uprave, katere vodijo direktorji, in še policijske postaje,
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katere pa vodijo komandirji. Policija tako deluje na treh ravneh, vsaka pa ima še svoje
podravni oziroma pododdelke. Skupaj torej skrbijo za varnost drţavljanov in za
ohranjanje javnega miru. Policisti so torej pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo
točno določene naloge, kadar so v sluţbi, vendar pa so policisti dolţni opravljati delo
tudi izven delovnega časa, če gre za ogroţanje človeških ţivljenj ali pa njihove lastnine.
Med opravljanjem nalog imajo posebno pravno varstvo, ki jih zaščiti, sami pa morajo
upoštevati tudi določena načela. Vsekakor pa morajo biti policisti pripravljeni
sodelovati z ljudmi, ki so v postopku ter jih upoštevati in poskusiti razumeti, saj je
ravno raven dialoga tista, ki poskrbi za pravilno opravljeno nalogo, med katere spada
spoštovanje človekovih svoboščin in pravic. Policija pa si prav tako prizadeva za
izboljšanje varnosti na vseh lokalnih območjih, zato govorimo o usmerjenem
policijskem delu v skupnost. Torej gre za sodelovanje policije v lokalni skupnosti z
občani, z različnimi skupinami in ostalimi, da skupaj pripomorejo k izboljšani varnosti
v določenem lokalnem okolju. Seveda moramo tukaj poudariti dejstvo, da si morajo
tako občni kakor policija prizadevati za dobro medsebojno razumevanje in spoštljiv
odnos med njimi, saj bodo le tako lahko prišli do dobrih in pozitivnih rešitev, ki bodo
pripomogle k izboljšanju varnosti v njihovem okolju.

Slovenska policija je 1. junija leta 2011 s projektom, imenovanim Libra, na novo
organizirala strukturo policije. Ta projekt je vključeval tudi Posavje, in tako je prešla
PU Krško pod okrilje PU Novo mesto.
Na celotnem območju Posavja deluje več enot policije, in sicer policijske postaje in
policijske pisarne, med katere prav tako spadajo postaje mejne policije, saj Posavje meji
na sosednjo drţavo Republiko Hrvaško. Policija tako na omenjenem področju zaposluje
443 ljudi, od tega je zaposlenih 417 uniformiranih policistov, 26 delavcev pa je
zaposlenih brez statusa policista. Naj omenimo tudi to, da v Posavju delujejo tudi
različne varnostne sluţbe.
Analiza policijskega dela v Posavju je pokazala, da na območju Posavja v povprečju
kazniva dejanja naraščajo, medtem ko kršitve javnega reda in miru upadajo. Prav tako v
povprečju v Posavju narašča število kršitev drugih predpisov, le na območju Sevnice je
zaznati upadanje. Prometne nesreče na tem območju v povprečju upadajo, dobra novica
pa je tudi ta, da število prometnih nesreč s smrtnim izidom prav tako upada. Analiza je
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prav tako pokazala, da na območju PU Novo mesto, kamor sedaj spada tudi policija v
Posavju, iz leta v leto narašča v skupnost usmerjeno policijsko delo. Preventivne
dejavnosti tega dela so na omenjenem območju narasle za malo več kot petdeset
odstotkov v obdobju petih let.

V magistrskem delu smo raziskali policijsko delo in zadovoljstvo ljudi z njihovim
delom na območju Posavja. Rezultati analize so pokazali, da ljudje na omenjenem
področju zaupajo policiji in v opravljeno delo policistov, vendar pa ni vse popolnoma
pozitivno, saj se je pokazalo tudi manjše število napak, ki bi jih bilo potrebno odpraviti.
V nadaljevanju naloge bomo tako podali moţne predloge za odpravo teh
pomanjkljivosti, ki motijo anketirance. Pomembno pa je tudi dejstvo, da se ljudje na
območju Posavja počutijo varno, namreč tudi to je potrdila raziskava.
Da bi bolje razumeli predlagane rešitve, bomo na kratko povzeli dejstva, ki motijo
prebivalce Posavja pri delu policistov v njihovem okolišu.

Anketiranci so si bili enotni v nekaterih trditvah o delu policije, in sicer so mnenja, da bi
policija morala izboljšati svoje delo na področju potreb prebivalcev, saj naj se jih ne bi
zavedala. Prav tako policija naj ne bi upoštevala predlaganih predlogov, ki prihajajo s
strani prebivalcev okoliša. Anketirance pa najbolj moti dejstvo, da naj ne bi bila policija
dovolj nadzirana pri svojem delu oziroma za svoje delo.
Zanimivo pa se nam zdi naslednje, namreč anketirancem se ne zdi pomemben element,
ki bi vplival na uspešnost dela policista, in sicer je to dejstvo, da poznajo policista po
imenu. Vsi anketiranci si niso enotnega mnenja, torej se lahko vsak posameznik odloči
za sebe, če ţeli vedeti ime policista, ki vodi postopek ali ne. Namreč po zakonu naj bi se
morali policisti predstaviti, če stranka v postopku to zahteva. Torej tukaj ni zaznati
problema, saj je odločitev posameznika tista, ki na koncu da rešitev, ki je primerna in
zadovoljiva za obe strani.

Prav tako je raziskava pokazala, da policisti nekatere naloge ne opravljajo najbolje, in
sicer so to naslednje naloge: preiskovanje gospodarske kriminalitete, odkrivanje
korupcije na splošno in v policiji, preprečevanje vandalizma in obravnavanje pritoţb
občanov zoper delo policije. Vendar pa smo mnenja, da bi tudi nekatere druge naloge
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morale biti ocenjene najvišje, a na ţalost niso. Gre za spoštovanje zakonov s strani
policistov in spoštovanje človekovih pravic ter dostojanstva ljudi v postopkih.
Raziskava pa je pokazala tudi pomanjkanje določenih informacij, ki seznanjajo
prebivalce glede odgovornih oseb policije v njihovem okolišu, in sicer se je vprašanje
nanašalo na direktorja policijske uprave, komandirja policijske postaje in vodjo
policijskega okoliša. Namreč le tretjina anketirancev je vedela njihova imena oziroma je
vedela, kdo so.

Predlogi za izboljšanje
Policija bi lahko izboljšala svoje delo na področju potreb prebivalcev, torej to
razumemo kot dejstvo, da se policija ne zaveda dovolj določenih potreb, ki jih ima
prebivalstvo. Policija bi lahko to izboljšala na več načinov, in sicer bi lahko v lokalnem
okolju naredila analizo glede potreb prebivalcev ter jih nato analizirala, jih razčlenila in
na koncu tudi upoštevala. Prav tako bi lahko organizirala sestanke med lokalnimi
prebivalci in predstavnikom policije, da bi lahko skupaj rešili zadevo z zavedanjem
potreb prebivalcev, saj bi se le-ti izrekli, kaj ţelijo, da policija v bodoče bolje upošteva.
Policija pa bi lahko tudi organizirala tečaj na to temo. Udeleţiti bi se ga morali policisti,
da bi tako lahko tudi sami razmišljali o tej tematiki ter se mogoče v bodoče bolj
zavedali potreb prebivalcev.
Policija bi lahko bolje upoštevala predlagane predloge s strani prebivalcev določenega
okoliša, to je problem, ki ima za svojo rešitev čisto enostavno nalogo, saj ţe sam stavek
pove, da naj bi policija v bodoče upoštevala predlagane predloge s strani prebivalcev.
To lahko policija izboljša torej le z upoštevanjem predlogov, ki jih ponujajo prebivalci.

Policija naj ne bi bila dovolj nadzirana pri opravljanju svojega dela. To lahko policija
izboljša le z nadziranjem, torej naj nadrejeni bolje nadzirajo delo policistov in jih za
njihove napake kaznujejo, za njihovo dobro delo pa nagradijo. Tako bodo policisti bolj
motivirani in se bodo bolj potrudili pri opravljanju svojih delovnih nalog. Seveda pa je
ministrstvo za notranje zadeve tisto, ki mora to nadziranje omogočiti in se tudi potruditi
preveriti, če se le-to izvaja.
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Policisti bi morali nekatere naloge opravljati bolje, med te naloge sodijo: preiskovanje
gospodarske kriminalitete, odkrivanje korupcije na splošno in v policiji, preprečevanje
vandalizma in obravnavanje pritoţb občanov zoper delo policije. Večina teh nalog je
vezanih na pereče teme in pomembne ljudi, ki se jih mnogokrat ščiti, še posebej ko
govorimo o preiskovanju gospodarske kriminalitete in odkrivanju korupcije. Vendar pa
temu ne bi smelo biti tako in ravno policija je tisti organ, ki lahko izterja pravico in je
mnogokrat tudi edini organ, ki bi lahko razkril nekatere kršitelje, da bi bili nato
primerno kaznovani. Mogoče bi policija to lahko izboljšala, če bi bili policisti primerno
nagrajeni, ko odkrijejo kakšne pomembne informacije, ki se navezujejo na te teme.
Glede obravnavanja pritoţb občanov zoper delo policije bi policija lahko to izboljšala
na način, da bi bili določeni policisti za napačno opravljeno delo dejansko kdaj
primerno kaznovani da bi se pritoţbe reševale z raziskovanjem resnice in da se ne bi več
ščitilo kršiteljev.
Policija pa bi se morala potruditi izboljšati naloge na področju odnosa policist in
prebivalec v postopku, pri tem večinoma mislimo na postopke v cestnem prometu.
Anketiranci naj bi zaznali pomanjkanje spoštovanja zakonov s strani policista, prav tako
pa tudi pomanjkanje spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ljudi, ki so v postopku.
Policija lahko to izboljša na način, da izobraţuje policiste na drugačen način, na bolj
prijazen način, da se bodo ljudje med seboj bolje razumeli. Čeprav je policist avtoriteta,
še ne pomeni, da je prebivalec najslabši kršitelj, zato si ne zasluţi, da bi z njim ravnali
kakor s sočlovekom, ki ima svoje dostojanstvo. In to dostojanstvo, kakor tudi pravice in
svoboščine, morajo policisti spoštovati. In na tem področju bi lahko policija izboljšala
te odnose oziroma obnašanje policistov med postopki s pomočjo dodatnega
izobraţevanja, tečajev in podobno.

Raziskava pa je pokazala tudi to, da prebivalci v lokalnem okolju ne poznajo
odgovornih oseb policije, ki delujejo v njihovem okolišu. To lahko policija izboljša s
pomočjo lokalnih medijev, ki bi ljudi obveščali o tem, in s pomočjo sestankov, ki bi se
jih udeleţili prebivalci. Vendar pa ostaja dejstvo, da so prav tako prebivalci tisti, ki si
ţelijo teh informacij in jih morajo tudi zanimati.
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