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EXECUTIVE SUMMARY
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SELEKCIJA DOBRE PRAKSE V TURČIJI, VB, SLOVENIJI IN DRUGIH
EVROPSKIH DRŽAVAH

Zaradi nevarnosti in aktualnih oblik nasilja je danes varnost med najpomembnejšimi
prioritetami in izzivi, s katerimi se soočamo na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem
nivoju. Telesna nepoškodovanost in varnost zasebnega premoženja sta temeljni človekovi
pravici in vplivata na kakovost življenja. Za policijo, upravnike varnosti in lokalne vlade je zelo
težko ustvariti pogoje za varnost, če se prebivalci v svojem okolju ne počutijo varne. Zaradi
ranljivosti družbe se zastavljajo vedno pogostejša vprašanja o varnosti in hkrati se povečuje
število zainteresiranih oseb za to specifično področje. Da bi lahko učinkovito odgovorili na
grožnje in sodobne nevarnosti, potrebuje država učinkovite varnostne sisteme in
funkcionalne odzive, ki morajo biti sposobni razumeti tudi potrebe prebivalcev.
Preprečevanje kriminala je bistvenega pomena za ohranjanje in ustvarjanje razvoja, saj je
preprečevanje varnostnih problemov povezano z revščino, zdravjem, izobraževanjem in
razvojem urbanega okolja. Poleg tega ne bi bilo mogoče imeti dinamičnih skupnosti brez
varnosti in družbene kohezije. (Sagant, 2009)
Javna uprava, zlasti na lokalnem nivoju, se sooča z mnogimi izzivi upravljanja preprečevanja
in zaščite skupnosti. Razvili so različne inovativne pristope, ki lahko povečajo občutek
varnosti, lahko s podporo institucijam, ki so tradicionalno povezane z vlogo zaščite (kot npr.
policija) lahko pa z oblikovanjem dodatnih služb za mediacijo in družbeni nadzor. Vse
tovrstne iniciative povečujejo prisotnost oseb tako zvečer kot ponoči in spodbujajo
razumevanje dialoga z organi oblasti.
‘Aktualno nacionalne in mednarodne organizacije vse pogosteje priznavajo vlogo oblasti in
drugih lokalnih akterjev, vključno z zasebnim sektorjem. Trenutni napredki na tem področju
ne dosegajo dogovorjenih ciljev. Če so lokalne institucije po eni strani najboljše mesto za
identifikacijo potreb in potencialov lokalnih prebivalcev, je po drugi strani njihov pravni in
finančni status ekstremno omejen. Udeležba in vpletenost prebivalcev sta pogosto preveč
omejeni na neformalno posvetovanje, ovira ju nestabilnost in pomanjkanje virov. Naloge
javnega sektorja so še vedno pogosto v nasprotju s potrebami vključevanja in sodelovanja z
negospodarstvom’ (Sagant, 2009).
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Ambicije institucij višjega izobraževanja presegajo aktualno družbeno realnost, v smislu
izobraževanja poklicev, ki so se sposobni na učinkovit način soočati s problemi na lokalnem
področju varnosti in kriminala. Dejansko se z večino tovrstnih problemov soočajo večinoma
‘strokovnjaki’ ki ne vedo veliko o problemih na področju varnosti in kriminala. Iz tega vzroka
ostajajo varnost, nered in preprečevanje kriminala v pristojnosti policije, ki ostaja glavna
organizacija za preprečevanje kriminala, ki je vključena v lokalne napore za bolj varno
skupnost.
V WP 3 so se raziskovalci lotili raziskave, kateri javni organi oblasti so legitimni in zakoniti za
upravljanje varnosti v urbanem okolju; katere sposobnosti in kompetence morajo imeti, če
želijo opravljati to delo in kakšna je trenutna ponudba izobraževanja, ki bo pripravljala za to
delo, naredili so seznam kompleksne narave in različnih problemov varnosti v urbanem
okolju. Projekt URBIS se je spraševal o možnostih ‘upravljanja varnosti v urbanem okolju’ v
luči povečanja svobode gibanja blaga, oseb in storitev znotraj nacionalnih meja in v okviru
vedno bolj strogih gospodarskih pogojev s posledicami pritiskov na državne sposobnosti
evropskih mest.
V zadnjih letih so evropske države razvile različne projekte, ki so razvrščeni kot ‘dobra
praksa’, usmerjeni na preprečevanje posebne nevarnosti, kriminala ali nereda. Poznavanje
teh projektov je pomembna kompetenca, ki jo mora imeti menedžer varnosti v urbanem
okolju. Raziskava nudi pregled in analizo tako imenovanih ‘prenosljivih dobrih praks’,
predstavlja njihove rezultate in razpravlja o poznavanju tovrstnih praks in o pomembni vlogi
tega poznavanja pri preprečevanju kriminala in drugih nevarnosti v urbanem okolju.
Prenosljivost politik varnosti v urbanem okolju se nanaša na razumevanje kriminalitete,
odzive na kriminaliteto in na različne politike in institucije (notranje in tuje)
Vzroki, okoliščine in pravni kontekst ter gospodarstvo, določene ideje, politike in praksa so
zelo pomembni. Moramo vedeti, ali oblasti oz. skupnost zasnujejo določeno idejo, kot
rezultat napora strokovnjakov za kriminologijo ali v sodelovanju med vsemi omenjenimi
osebami.
Če izhajamo iz osnove rezultatov iz Work Package 3 (WP3), je bil glavni cilj te analize
identificirati primerne programe in projekte varnosti v urbanem okolju, ki lahko predstavljajo
primer za vsako od 28 možnih kombinacij (kategorij), ki izhajajo iz združitve štirih različnih
‘Tipologij odgovorov’ in iz sedmih ‘Tipologij problemov’, ki so evidentirani v WP3 (glej
razpredelnico 1)
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Prikazano je bilo, da kljub težavam pri prevajanju koncepta varnosti v urbanem okolju lahko
različne regije in države v Evropi izoblikujejo skupne imenovalce tipologije problemov,
odzivov in metod teh problemov. Različne skupine strokovnjakov, ki so sodelovali v raziskavi
(akademiki, uradniki v javni upravi in profesionalci) so določili sedem glavnih problemov
varnosti v urbanem okolju in štiri tipologije odgovorov.
Razpredelnica 1: Tipologija odgovorov in specifični problemi varnosti v urbanem okolju

Specifični problemi:
1) nasilje proti osebam, vključno z domačim nasiljem
2) socialna izključenost in brezposelnost med mladimi
3) antisocialno vedenje in neotesanost
4) vlomi
5) zloraba alkohola in drog
6) priseljevanje in socialna kohezija
7) kriminalne tolpe in organiziran kriminal

Tipologija odgovorov:
CJ: kazensko pravosodje
RJ: poravnalna pravica
SJ: socialna pravičnost
RM: upravljanje tveganja

Štiri države, ki so partnerice projekta Urbis (Turčija, Združeno kraljestvo, Italija in Slovenija)
so izbrale primere dobre prakse v upravljanju varnosti v urbanem okolju in pri preprečevanju
kriminala v svoji državi, preko raziskave, ki je potekala na osnovi zbiranja dobre prakse s
strani EUCPN (Evropska mreža za preprečevanje kriminala) in hkrati je bila izvedena
selekcija dobre prakse tudi na evropskem nivoju.
V Združenem kraljestvu je mogoče evidentirati razvoj skupne odgovornosti v okviru varnosti
skupnosti in preprečevanja kriminala. Običajno prakse v anglofonskem tipu (predvsem
angleškega ali ameriškega izvora) uporabljajo model politik za preprečevanje kriminala v celi
Evropi. Današnje razprave o prenosu idej za nadzor kriminala bolj poudarjajo interpretacijo
angleških in ameriških modelov (vsaj v evropski kulturi) kot raziskavo novih rešitev za
probleme kriminala v državah in v kontekstu kontinentalne Evrope (Castells, 2001).
Petnajst primerov dobre prakse na področju varnosti v Združenem kraljestvu so izbrali z
namenom te študije. Najbolj splošna metoda odgovora je upravljanje tveganja, sledita
uporaba kazenskega pravosodja in socialne pravičnosti. Pristop poravnalne pravice se ne
uporablja pogosto kot odgovor na specifične probleme varnosti v urbanem okolju, vendar bo
v Združenem kraljestvu zagotovo vedno bolj razširjena. Dobre prakse so usmerjene na
naslednje specifične probleme: vlomi, nasilje nad osebami, vključno z domačim nasiljem,
zloraba alkohola in drog in antisocialna vedenja in neotesanosti. Glede na specifične
probleme obstaja pomanjkanje primernih programov za soočanje s težavami zaradi
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priseljevanja in družbene kohezije, kriminalnih tolp in organiziranega kriminala, družbene
izključenosti in nezaposlenosti med mladimi.
V večini primerov so za uresničevanje specifičnih dobrih praks ustvarili partnerstva in le v
malem številu primerov je za to pristojna samo politična oblast. Običajno so med projektnimi
partnerji: nevladne organizacije, socialne službe, enote za varnost skupnosti, skupine za
posvetovanje, službe za zaupanje, policija, javna ministrstva, lokalne institucije, šole, socialni
centri, gasilci, univerza, službe za priseljevanje, zdravstvene službe, vladne agencije,
podjetja za prevoz in podjetniki.
Najpogosteje uporabljeni tipologiji znotraj lokalnih institucij v Italiji sta socialna pravičnost in
upravljanje tveganja. Tipologija odgovorov, ki jo je najtežje uporabljati, je poravnalna pravica.
Socialne politike igrajo predvsem za družbeno integracijo temeljno vlogo pri spodbujanju
zakonite kulture in pri razvoju in izboljšanju degradiranih območij.
V teh primerih je vedno prisotno tesno sodelovanje z različnimi akterji, kot so društva,
institucije, javni in zasebni podporniki. V mnogih primerih lokalne institucije omogočajo
spodbujanje neposrednega vključevanja prebivalcev v upravljanje varnosti v urbanem okolju
v konceptu ‘soudeležene varnosti’. Vključevanje prebivalcev poteka preko:
-

Povečanja odgovornosti prebivalcev na področju upravljanja javnih prostorov in
organizacije dogodkov in aktivnosti, tako da lahko ukrepajo glede družbene kohezije
in integracije med različnimi družbenimi skupinami. Govorimo o dejavnostih, ki
temeljijo na konceptu ‘skupnega dobrega’.

-

Opogumljanje prebivalcev k aktivnemu sodelovanju z lokalno policijo. Čeprav so imeli
zelo malo izkušenj s programi Neighbourhood Watch (sosedske straže), so
prostovoljci in izbrani prebivalci pogosto imeli možnost opravljati delo nadzornikov in
pomočnikov lokalne policije. Na primer, prostovoljce so uporabile različne občine za
nadziranje parkov in igrišč.

Glede specifičnih problemov, s katerimi se lokalne institucije najpogosteje soočajo
(predvsem občine), naj omenimo neotesanost in antisocialna vedenja, ker so tesno
povezana s percepcijo nevarnosti prebivalcev, ki se lahko pojavi tudi, kjer ni resnih
kriminalnih dejanj.
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Enajst primerov dobre prakse, ki jih je izbrala Turčija. Najbolj splošen pristop k reševanju
problemov (lahko se uporablja tudi v kombinaciji z drugimi pristopi) v turški praksi upravljanja
varnosti je upravljanje tveganja. Socialna pravičnost, poravnalna pravica in kazensko
pravosodje pa so manj pogosta sredstva odgovorov. Izbrani primeri se soočajo predvsem s
problemi neotesanosti in antisocialnih vedenj in s socialno izključenostjo ter nezaposlenostjo
med mladimi. V večini primerov je uporaba dobre prakse v rokah policije. Sodelujejo tudi:
lokalne in regionalne institucije, vladne agencije, podjetniki, univerze, policija in lokalna
policija, nevladne organizacije. Ugotovljen je tudi primer partnerstva med četrtmi,
izobraževalnimi službami, prebivalstvom, mediji in bolnico. Programi se običajno uporabljajo
na regionalnem, provincialnem in občinskem nivoju in lokalne institucije so odgovorne za
financiranje. Financiranja predvsem policijskih operacij pokrivata tudi državna vlada in delno
tudi Evropska skupnost.
Pri preverjanju dobre prakse v Sloveniji so izbrali 28 primerov. Ker ima policija v kriminalu
svojo glavno področje dejavnosti, je seveda normalno, da ima osrednjo vlogo pri razvoju
preprečevanja kriminala (Wikström & Torstensson, 1999). V Sloveniji je med vsemi
organizacijami policija tista, ki se največ ukvarja z zagotavljanjem varnosti na lokalnem nivoju
(Meško et al., 2007), kar so nedavno potrdili tudi rezultati nacionalne raziskave o ponudbi
javne varnosti (Meško, Sotlar, Lobnikar, Jere, & Tominc, 2012).
Policija je integralni del ali vsaj konstanten del preprečevanja kriminala na nacionalni lestvici.
Policija opravlja funkcijo aktivatorja, partnerja ali podpornika v več kot 100 aktivnostih
preprečevanja kriminala, ki so se že zaključile ali še potekajo.
V njihovih prizadevanjih za povečanje varnosti občin, sodelujejo agenti policije z lokalnimi
skupnostmi, z izobraževalnimi ustanovami in s socialnimi službami. Policija izvaja tudi
preventivne akcije, katerih pobudniki so druge upravne agencije (npr. Ministrstvo za promet,
Ministrstvo za socialne zadeve itd…), lokalni funkcionarji (župani, svet za lokalno varnost…),
šole in nevladne organizacije.
Preventivne dejavnosti so usmerjene predvsem na naslednja problematična področja: cestna
varnost, javna varnost in red, kriminal, ogroženost oseb, zaščita premoženja. Preventivne
dejavnosti na področju javnega reda in varnosti se osredotočajo na vandalizem in
pirotehnične akcije, ki so aktualne predvsem med novoletnimi počitnicami. Druga skupina
preventivnih dejavnosti je preprečevanje ogroženosti smučarjev. Preprečevanje kriminala je
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namreč pristojnost policije in delno tudi prebivalcev, od katerih se zahteva, da ukrepajo
preventivno.
Razvoj na evropskem nivoju
Na nedavne tendence na področju preprečevanja kriminala v Evropi močno vplivajo ideje
preprečevanja, ki so se razvijale v zahodni Evropi, predvsem govorimo o ideji odgovornosti
prebivalcev in vključevanja lokalnih institucij med prioritete, kamor se usmerja ves trud na
področju varnosti in preprečevanja kriminala.
Spremembe v razvoju koncepta policije so določile tudi razvoj ponudbe varnosti. Ker se
koncept nadzora zelo hitro in radikalno spreminja, je v urejanje varnosti vključena tudi vedno
širša množica javnih institucij, zasebnih in občinskih, pa tudi policije (Newburn & Jones,
2006)
Kljub temu je cilj pristopa, kjer sodeluje več subjektov, zmanjševanje uporabe policije. Kljub
priporočilom Evropske skupnosti nismo ugotovili formalnih in stabilnih dolgoročnih sodelovanj
med nosilci interesa na nacionalnem ali lokalnem nivoju (država, regije in province, vladne
agencije, državne ali regionalne vlade, policija in lokalna policija, službe za priseljevanje,
javna ministrstva, službe za priseljence, zdravstvene službe, gasilci, socialni centri, šole itd.)
pa tudi zasebni sektor (podjetniki, univerze, nevladne organizacije, svetovalci itd.). Na
splošno je udeležba v projektih odvisna od interesa agencije in organizacij. Veliko se lahko
naredi s pristopom, kjer sodeluje več subjektov, v okviru pristopov socialne pravičnosti in
poravnalne pravice. Eden posebnih ciljev projekta Urbis je povečanje zavedanja o
pomembnosti pristopa, ki vključuje različne akterje in ki bi ga lahko upravljal nov poklicni
profil menedžerja varnosti v urbanem okolju.
Pristop k upravljanju varnosti se ne razlikuje samo med državami ampak tudi med regijami in
mesti. Posledično je treba identificirati specifične potrebe lokalnih akterjev in dejavnost
reševanja problemov je treba po meri prilagoditi na specifični kontekst. Obstaja pa tudi
potreba po novi strukturi upravljanja varnosti v urbanem okolju. Obstaja tudi potreba po
širokem znanju in kompetencah zaradi specifičnosti lokalnih območij. Zbirka dobrih praks
omogoča selekcijo in prilagoditev na okoliščine in lokalne zahteve.
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Dobre prakse lahko razvije samo ekipa s skupinskim delom. Zbirka dobrih praks se lahko
uporablja, ko je treba odločati, kako se je najbolje spoprijeti s specifičnim varnostnim
problemom.

