NACIONALNA RAZISKAVA Z NASLOVOM
»VLOGA MESTNIH IN OBČINSKIH UPRAV PRI ZAGOTAVLJANJU LOKALNE
VARNOSTI IN PREPREČEVANJU KRIMINALITETE«

Varnost je skupna dobrina, ki je zelo povezana z družbenim vključevanjem oziroma socialno
integracijo. Vsi, ki se zavedamo zaskrbljujočega stanja, s katerim kriminal v vseh svojih oblikah
grozi nad življenjskim ravnovesjem, si prizadevamo vzpostaviti učinkovite pristope za boj proti
kriminalu in hkrati tudi proti njegovim vzrokom. V občinskih in mestnih upravah je zelo
pomembno, da obstajajo lokalni varnostni načrti, ki vključujejo preprečevanje kriminalitete in
zmanjšanje posledic kriminala. Dolžnost mestnih in občinskih uprav oziroma svetnikov je
zagotoviti svojim občanom varno okolje za prebivanje. Prednost je potrebno nameniti
inovativnim praksam, izmenjavi informacij in sodelovanju med mesti. Policija zagotavlja varnost
ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje kriminaliteto, zagotavlja javni red in mir in
prispeva k varnosti cestnega prometa. Določene pristojnosti na varnostnem področju v mestnih
in lokalnih skupnostih imajo danes tudi mestna redarstva. Pri zagotavljanju varnosti v urbanem
okolju morajo imeti pomembno vlogo tudi mestne in občinske uprave, ki s svojimi strokovnimi
službami, ki nimajo represivne funkcije lahko bistveno pripomorejo k višji stopnji varnosti svojim
občanom. Tu gre predvsem za osveščanje, izobraževanje in povezovanje občanov, da se aktivno
pridružijo in da sodelujejo pri preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju.
Zelo pomembno vlogo tudi na varnostnem področju imajo ne eni strani komunikacijske
sposobnosti ljudi, ki opravljajo javne varnostne funkcije in na drugi strani razumevanje občanov
za težave, ki jih pestijo v njihovem bivalnem okolju. Tukaj je zelo pomemben oseben in ljudski
pristop strokovnjakov za varnost na nivoju vseh lokalnih skupnostih. Prisluhniti ljudem in
njihovim potrebam, daje osnovno izhodišče za nadaljnje sodelovanje, zagotovo tudi na
varnostnem področju in pri preprečevanju kriminalitete. Policija in mestna redarstva, ki sta
represivna organa bosta težko prišla v takšen odnos z občani, ki bi jim omogočil splošno
sodelovanje in pridobivanje informacij, ki bi pripomoglo pri preprečevanju kriminalitete.
Prepustiti skrb za varnost svojih občanov policiji in mestnemu redarstvu je v teh časih resnično
premalo, da bi lahko govorili o učinkovitih in inovativnih varnostnih pristopih. Nesporno pa drži,
da omenjeni službi pripomoreta k boljši javni varnosti in redu, vendar težje dosegata povezovalne
vloge, kot bi jih sicer. Varnostno kulturo občanov zato nikakor ni mogoče dvigniti in dosegati na
represiven način in zgolj z omenjenimi službami. Od tukaj naprej tako ostaja prostor in možnosti,
ki bi ga morale zapolniti in izkoristiti mestne in občinske uprave in sicer, da svojim občanom v
sodelovanju z njimi ponudijo nekaj več.
Raziskava bi lahko predstavljala izhodišče za razmislek o potrebnosti strokovnih služb na
področju varnosti v mestnih in občinskih upravah z namenom po izobraževanju občanov o

samozaščiti, osebni varnosti in varnosti njihovega premoženja, o samoorganiziranju in svetovanju
pri tem, o varnostni kulturi in njeni vlogi v vsakdanjem življenju in sobivanju ter pri povezovanju
in sodelovanju občanov pri preprečevanju kriminalitete. Zaradi zgoraj navedenega je potrebno
izvesti ustrezno raziskavo, ki bo pokazala kaj dejansko naredijo mestne in občinske uprave za
višjo stopnjo varnosti svojih občanov. Rezultati nacionalne raziskave bodo upoštevani tudi pri
izboru ''Najbolj varno mesto v Republiki Sloveniji za leto 2012'', ki ga pripravlja Inštitut za
korporativne varnostne študije.
Raziskava bo izvedena v naslednjih oblikah:
IZVAJALEC RAZISKAVE: Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju z
Slovenskim združenjem za korporativno varnost
NOSILCI RAZISKAVE: doc. dr. Denis Čaleta, g. Andrej Kovačič, mag. Miran Vršec, doc. dr.
Milan Vršec, g. Aljoša Kandžič;
TRAJANJE RAZISKAVE: 4 mesece;
RAZISKOVALNI VZOREC: Ustrezno število občinskih uprav, ki bodo zajemali ustrezno
razmerje med velikimi, srednjimi in malimi občinami;
NAMEN RAZISKAVE: Pridobiti ustrezne podatke in analize za izbor ''Najbolj varno mesto v
Republiki Sloveniji za leto 2012''.
CILJI RAZISKAVE:
-

analiza organiziranosti občinskih uprav pri zagotavljanju varnosti svojim občanom;

-

ugotoviti, kaj občinske uprave dejansko naredijo za zagotavljanje varnosti svojih občanov;

-

ali sledijo kakšnim inovativnim praksam na tem področju;

-

kakšnim varnostnim standardom sledijo;

-

ali imajo zaposlene strokovnjake za varnost;

-

ali imajo vzpostavljene varnostne sosvete na nivoju lokalnih skupnosti.

METODE RAZISKOVANJA: distribucija strukturiranih vprašalnikov in kvalitativna ter
kvantitativna analiza podatkov.

