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Pričujoče pisanje dolgoletne kustodinje policijskega
muzeja gospe Biserke Debeljak nam nazorno predstavi
osrednja dogajanja t. i. notranjih zadev oz. v današnjem
razumevanju, odzivanje policije na pojave in procese v
preteklosti, ki so kakorkoli zadevali njeno pristojnost.
To deloma tudi že od začetka, tj. od leta 1921, pa do
tistega trenutka, ko je prišlo do deponiranja razstavnih
predmetov in posameznih zbirk na lokacije, kar lahko
pomeni konec »policijskega muzealstva«.

O policijski muzeologiji ni dosti napisanega, četudi
policijska zgodovina povsod privlači posebno pozor-
nost predvsem zaradi vloge te dejavnosti v katerikoli
družbeni skupnosti ves čas zgodovine človeške družbe.
Kajti človeštvo se je vedno, na kateremkoli koncu sveta,
na svoj način in s svojim razumevanjem odzivalo na vse
tisto, kar ga je ogrožalo – v resnici ali zaradi katastro-
fičnih zmot, ki so vedno ovirale dojemanje dejanskosti
in njene nevarnosti. Zato je zapis gospe Debeljak
prispevek k dokumentiranju razmer na Slo-
venskem, predvsem v tistem delu, ki kaže na
upravljanje s kriminalom. Ali drugače povedano, ta
zapis se ukvarja s kriminalnim in kriminalističnim
človekopisjem, tako z vidika kriminalnega delovanja
storilcev kot z različnih zornih kotov odkrivanja,
preiskovanja in dokumentiranja relevantnih dejstev
(kazensko pravosodje), ki jih zlasti ne morejo prezreti
kriminalna etiologija, fenomenologija in psihologija, da
sploh ne omenjam različnih drugih znanosti, ki danes v
začetku tretjega tisočletja, pomagajo dojemati kri-
minalni svet in ga razumeti z vsemi tistimi človekovimi
pravicami iz katerih se prej odraža »pravilno« ravnanje
s storilci kot pa skrb za njihove žrtve. Žal je še vedno v
središču pravosodne (družbene) pozornosti povzročitelj
škode in znatno manj oškodovani. Toda priznati
moramo, da imajo tudi žrtve različno poudarjene vloge
v prispevkih za svoje lastne viktimizacije, kar gre pri
tehtanju krivde storilcev pogosto v njihovo korist. Pri
tem gre za »pravičnost« kot pravimo, s katero navadno
nihče v »kriminalnem paru« ni povsem zadovoljen.

Muzej, o katerem je govor, je bil policijska usta-
nova, ki je iskal, zbiral, urejal, hranil in razstavljal
(ne)kulturne in zgodovinsko pomembne osebe,
predmete, pojave, dogodke in odzivanje nanje.
Sam po sebi ni bil le ilustracija zgodovine kriminalne
preteklosti našega naroda, ampak tudi ustanova za
ozaveščanje prebivalstva o nevarnostih kriminalnega
sveta z različnih gledišč: državnorepresivnih, splošno-
preprečevalnih, nacionalnih in mednarodnih, indivi-
dualnih in skupinskih, laičnih in strokovnih, krimi-
nalnopolitičnih, poklicnostrokovnih, etnografskih,
tehničnih, družboslovnih itd. Zato je imel tudi javni
pomen in ne le strokovnega, šolskoizobraževalnega,

didaktičnega in radovednost poteševalnega. Omogočal
je »kukanje« skozi ključavnico v temni, zavrženi,
zapleteni in skrivnostni kriminalni svet z njegovo
brezobzirnostjo, nasilnostjo, ustvarjalnostjo ter škodlji-
vostjo, še posebno težko detektabilnega intelektuali-
ziranega kriminala višjih družbenih slojev, ki so povsod
po svetu močno priviligirani. To zlasti kriminologi
vemo že od E. Sutherlanda dalje.

Zato je vsebina celotnega prikaza delovanja policije in
notranjih zadev dokaj pestra. Ne loteva se samo
kriminalnih pojavov, marveč tudi različnih drugih
področij, za katere je morala skrbeti gospa Debeljak kot
muzealka in kustodinja s sicer ne povsem ustrezno
fakultetno izobrazbo. Poleg tistega, kar se mi zdi
ključno in vsebinsko najbolj pomembno – to pa je
kriminalistični muzej – se je lotevala snovanja in
prikazovanja še različnih drugih priložnostnih,
spominskih, tematskih in drugih zbirk s posebnimi
razlogi in nameni, ki so privlačile različne skupine in
približevale policijske dejavnosti posameznim inte-
resom ter pojasnjevale vlogo državne represije tudi za
socialnokulturne, izobraževalne, kolikor ne za različne
spominske in druge motivacije. To gotovo pomeni, da je
imel muzej pomembno vlogo, ki se ji sodobna policija
nikakor ne sme odreči, ne glede na stiske, ki jo vodijo v
to, da se odreka svojemu muzeju. To bi bilo zadnje, kar
bi smela storiti, če bi se odgovorni dejavniki zavedali,
da je muzej – najbolj primerna, normalna, socialno-
pedagoška in najbolj ustrezna, nevsiljiva, toda najbolj
funkcionalna oblika vzdrževanja stikov z javnostjo
in posameznimi njenimi strukturnimi deli, na katere
naj bi vplivala. Toda prišlo je do stanja, o katerem
razpravlja avtorica, ki je, ne po svoji krivdi, sama prišla
v položaj, ko mora zagovarjati obstoj muzeja, namesto
da bi se ukvarjala z ljudmi, dogodki in družbenimi
razmerami, ki ustvarjajo nov kriminal, nov strah pred
njim, novo škodo in predvsem novo fenomenologijo in
etiologijo pojavov, ki bi jih lahko dokumentirala kot
policijska muzeologinja in kustodinja in kot edina te
vrste v državi Sloveniji. In zakaj se temu odrekati
zaradi tako trivialnega vzroka kot se to dogaja v tem
primeru.

»Policijska muzeologija«, če smem tako reči,
posega s svojo vsebino na različna področja
policijskih znanosti, kriminologije, kriminalistike,
viktimologije, penologije, defektologije, sociologije,
psihologije in psihiatrije, da sploh ne omenjam kul-
turologije, etnologije in etnografije, tehnike, medicine
– zlasti sodne oz. forenzike, raznovrstnih labora-
torijskih dejavnosti in morda še na različna druga
področja, toda v znatno manjšem obsegu. Vsakega po
malo je v pričujočem zapisu, ki temelji na množici
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zbrane kazuistike, s katero ni bilo malo dela, ki ga je
opravila gospa Debeljak zato, da bi policijski muzej v
sodobni družbi imel podobno vlogo, kot jo imajo vsi
muzeji po svetu, vsak na svojem področju ne nazadnje
tudi za prosvetljevanje ljudi, ki s pomočjo muzejskih
eksponatov in pojasnil ob njih, spoznavajo svet,
kakršen je v resnici, ki pa s kriminaliteto,
odklonskostjo in različno družbeno patologijo,
gotovo ni lep in zaželen. Je takšen, kakršen je. In
policijski ter še posebej kriminalistični muzej in
ustrezne ali podobne zbirke omogočajo še tako
preprostim ljudem in predvsem mladim vpogled v
resnično življenje, ki je pogosto preveč kruto, da bi nanj
lahko pozabljali. Zato je tako prikazovanje hkrati tudi
opozarjanje na nevarnosti, ki jim pogosto tudi sami
prispevamo svoj delež, da so takšne kakršne so, s
svojimi posledicami, ki bi se jim lahko izognili pa se jim
ne, ker se jih zaradi lahkovernosti sploh ne zavedamo.
Zato ima vsak kriminalistični muzej izredno pomemb-
no preprečevalno vlogo, ki nas predvsem opozarja na
nevarnosti, ki nas obdajajo.

Kriminalistični muzej in ustrezne preventivne
razstave imajo prihodnost v sodelovanju policije
in javnosti. Če jih ni, bi jih morali ustvarjati,
prilagajati, usmerjati in razširjati, še zlasti, če naj
lokalne skupnosti in civilna družba sodelujejo z državo
pri upravljanju s kriminalom in deviantnostjo. Četudi
brez ustreznega slovenskega programa zatiranja in
preprečevanja kriminalitete, ki ga od sprejema Zakona
o policiji še vedno nimamo (glej 135. člen Zakona o
policiji, ZPol, Ur. list 2140 – 49/98 3.7.1998). Smo ena
izmed redkih držav v Evropski uniji, ki nam progra-
miranje upravljanja s kriminalom ne gre od rok že pri
teoriji, kaj šele v praksi. In vse kar počenjamo se dogaja
kot nekakšna sporadična improvizacija. In posledice:
ni enotnega organa, ki bi se v Sloveniji ukvarjal s
kriminalitetno problematiko, statistični porast znane
kriminalitete, upadanje preiskanosti kaznivih dejanj
itd. Zato se policijskemu muzeju ne bi smeli odreči.
Pa smo se, zaradi banalnega pomanjkanja prostora –
kar je najslabše. Zato velja prihodnost vzeti v roke z
oživitvijo muzeja in ustreznim poudarkom na njegovi
socialnopedagoški, edukativni, splošnodružbeni in
kriminalitetnopolitični vlogi. Seveda pa ga je najbolj
smotrno imeti v mestnem središču in ne kje na
periferiji. Pri tem velja upoštevati predvsem javnost in
ne samo strokovne potrebe.

Avtorica tega (ne bi hotel reči spominskega) pisanja je
bila nehote, kljub dolgoletnemu intenzivnemu ustvar-
janju in organiziranju javnega prikazovanja po-
membnih notranjih zadev, potisnjena v vlogo grobarja
»svojega« muzeja. To je gotovo najbolj žalostna vloga
vsakogar, ki ga v podobnem položaju to zadene. Zaradi
odgovornosti za muzej se je zatekla k dokumentiranju
muzejskega stanja, kakršno je bilo ob prenehanju nje-
govega delovanja. Vsa čast in priznanje, da se je tega
lotila na tak način, s katerim je, če ne drugega, dostojno

dokumentirala »status quo« za morebitno prihodnost,
ki jo je treba nadaljevati z vsem razpoložljivim inven-
tarjem ustrezne preteklosti. Zaradi zgodovinskega
pomena vsega zbranega gradiva bo treba nadaljevati
tam, kjer je bilo dosedanje delo prekinjeno zaradi
odločitve nekaterih odgovornih dejavnikov v policiji, ki
jim to lahko tudi zamerimo.

Avtoričine osebne reminiscence, od njenega prihoda
v »policijsko muzeologijo« kot umetnostne zgodo-
vinarke, in na njeni poti od takrat dalje, pa še posebej
osvežujejo, včasih morda preveč minuciozne opise
dejanskih stanj slovenske kriminalne fenomenologije
vključno z motivacijami za doseganje kriminalnih
ciljev, ki se jim pri poglabljanju v kriminalni svet seveda
nikoli ne velja izogibati.

Kot dolgoletni predavatelj kriminalistike in krimi-
nolog sem bil z avtorico pogosto v stikih tudi kot njen
izpraševalec na postdiplomskem študiju na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani. Zato mi njeno delo ni
znano samo zaradi tega pisanja, o katerem je želela
slišati mnenje. Ne vem, koliko je upoštevala moje
pripombe. Odgovornost za kakovost in smotrnost posa-
meznih dejstev ostaja na njenih ramah in ne želim biti
recenzent njenega dela. Toda, kar je napisala, je lahko,
če nič drugega, dostojna podlaga za nadaljevanje
muzeja. Tudi v tem vidim uporabnost tegale branja.

Ljubljana, 25.3.2005       

dr. Janez Pečar, univ. dipl. pravnik
redni profesor za kriminologijo
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Avtobiografski zapis naj berejo le
tisti, ki jih zanima predstavitev
avtoričine poklicne poti njenega
študija in strokovnega izpopolnje-
vanja ter več kot 30-letnega mu-
zejskega dela. Delovno mesto je
specifično zaradi različnosti tema-
tik, ki so bile v veliki meri nepos-
redno vezane na operativno delo
delavcev v MNZ,  zlasti policije, in
se nikoli ni moglo primerjati z
delovnimi mesti v drugih muzejskih
ustanovah, ki zbirajo in predstavljajo
drugo, manj občutljivo tematiko.

V Muzeju ONZ sem zaposlena od
2. 5. 1971. Študij, pod A umetnostna
zgodovina in pod B etnologija, sem končala na ljub-
ljanski filozofski fakulteti.

V svoji mladostni neučakanosti in želji po lastnem
zaslužku sem sprejela že tretji dan po diplomi prvo
službo, ki mi je bila dosegljiva: vzgojiteljsko delo v
Dijaškem domu Majde Vrhovnik v Ljubljani. Z
veseljem sem se lotila dela s srednješolkami, ki niso bile
dosti mlajše od mene. Po enem mesecu se mi je enaka
služba ponudila v Kranju, kar je bilo zame še
ugodnejše, saj sem imela tam stalno bivališče. Bila sem
nepopisno zadovoljna. Imela sem redno plačo.
Turnusi: jutranji, popoldanski, večerni, dežurstva ob
nedeljah in praznikih, me niso motila. Delo z mladino
je bilo prijetno, saj sem se z njimi poistovetila v
marsikateri življenjski situaciji.

Sčasoma sem začela razmišljati o svojem dokon-
čanem študiju in vedno pogosteje sem ugotavljala, da to
delo ni tisto, ki sem si ga predstavljala, ko sem se
vpisala na fakulteto. Gotovo takrat nisem razmišljala o
tem, kje bom zaposlena ali kako bom pridobljeno
znanje uporabila v življenju. Stroka me je zanimala in
veselila ter povezovala z glasbeno umetnostjo (12 let
sem igrala čelo); to pa je bilo tudi vse. Obiski muzejev in
galerij pa so bili moj najljubši hobi že od mladih let. 

Po letu in pol dela z mladimi v dijaškem domu sem
prebrala v Delu oglas za mesto kustosa v Krimina-
lističnem muzeju v Tacnu pri Ljubljani. Nikoli prej
nisem slišala ne za Strokovno šolo za notranje zadeve
ne za muzej. Z neko neznano tesnobo sem napisala
prošnjo in se, po pismenem odgovoru, oglasila v
upravi šole. Sprejela sta me ravnatelj šole Anton
Zupančič in takratni kustos Svetozar Šubarević, ki se je
odpravljal v pokoj. Zelo kratka se mi je zdela ob-
razložitev del, ki jih bom opravljala na delovnem
mestu kustosinje kriminalističnega muzeja, ki je bil

takrat, kot že tolikokrat prej,
arhiviran v celoti. Še krajši je bil
razgovor s kustosom, ki je, na-
mesto da bi mi razložil, kako naj
nadaljujem njegovo delo, tarnal o
privatnih in drugih težavah, pa o
dnevnih nesporazumih z nadreje-
nimi v službi. Slabo popotnico sem
dobila za dolgoletno delo, ki v
začetku ni bilo lahko, bilo pa je
zame takrat in vseskozi velik izziv. 

Jasno sta mi dala vedeti le, da je
muzejsko gradivo arhivirano in da
ga je treba v najkrajšem času pri-
praviti za oglede, se pravi razstaviti.

V arhivu sem zagledala kazenske spise s fotografskimi
albumi, zame do takrat, neverjetne prizore iz resničnega
življenja: umore s sekiro, strelne rane z detajli, različne
načine vlomov, vlomilska orodja vseh vrst, impro-
vizirana orožja za različne vrste kaznivih dejanj ipd.
Kmalu mi je bilo jasno, kakšno gradivo hrani take vrste
muzej. V podobnem do takrat še nisem bila nikoli.

Kaj pa Michelangelo, Dürer, Rembrandt, Goya,
Rodin, brata Šubic, Kobilca, Plečnik, kaj pa duhovna
kultura v Južni Afriki in materialna kultura v
Prekmurju? Ves študij se mi je v trenutku sesul. Saj to
ne bodo likovne razstave ali stalne zbirke nekega
stilnega obdobja v umetnosti, to ne bo opisovanje starih
običajev, to bo zbiranje nečesa, kar mi je bilo do tistega
trenutka popolnoma tuje in nepoznano.

Iz razmišljanja me je zmotil glas ravnatelja, ki je
pričakoval moj odgovor. Po kratkih formalnostih, da
sprejmem zaposlitev, sem pešačila v Medno (kot še leta
in leta pozneje), kjer je bila avtobusna postaja za Kranj.
Neverjetni mešani občutki so me obdajali ob vsem
tistem, kar sem videla in slišala v muzejskem arhivu.
Delo kustosinje bo zanimivo, pestro, saj gre za
zbiranje, proučevanje, evidentiranje, hranjenje in
evalviranje gradiva ter za njegovo predstavitev. Toda
kakšnega  gradiva!

Pol leta me je moj predhodnik uvajal v delo kustosa
takratnega kriminalističnega muzeja. Prišel je iz policij-
skih vrst. Dolga leta je delal na kriminalistični tehniki
takratnega RSNZ in se, po lastnem prepričanju, speciali-
ziral za daktiloskopijo. Ustrezne izobrazbe za delo v
muzeju ni imel. Izredno previdno pa je ravnal z gra-
divom, ki je bilo ob mojem prihodu deponirano. Nisem
prepričana, da je vedel, da je bil moj študij na filozofski
fakulteti zelo daleč od tematike, ki mi jo je kazal in ob
njej pripovedoval najokrutnejše zgodbe iz življenja. 

Prehojena pot
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Do takrat je bilo zbranega le nekaj gradiva iz klasične
kriminalitete, nekaj kaznivih dejanj krvnih in premo-
ženjskih deliktov. Arhivirani kazenski spisi in pred-
hodnikovo pripovedovanje zgodb so bila prva stro-
kovna vez z gradivom, ki mi krojijo delo zadnjih 34 let.

Na podlagi dogovorov s komisijo in podkomisijami
za ponovno ureditev kriminalističnega muzeja na novi
lokaciji v Strokovni šoli za notranje zadeve v Tacnu so
muzej sestavljale po otvoritvi 13. maja 1973 naslednje
zbirke: krvni in seksualni delikti, premoženjski delikti
in zgodovinski prikaz izvrševanja kazni. Kazniva
dejanja so bila prikazana po enotnem konceptu na
posameznih panojih, predmeti corpora delicti pa
razstavljeni v vitrinah pod panoji. Zunanji sodelavec,
dipl. arhitekt Branko Simčič, je pripravil oblikovni
scenarij, po katerem so bila kazniva dejanja priprav-
ljena v enotnih dimenzijah fotografskega in tekstov-
nega gradiva na svetlo modri, bele črke pa na črni
podlagi.

Splošni del strokovnega izpita, to so bila delovna
razmerja, Ustava Jugoslavije, Zakon o notranjih za-
devah, sem opravila po šestih mesecih na podlagi
literature in virov, ki sem jih dobila v knjižnici RSNZ
tik pred rojstvom hčerke Barbare. Po dveh letih sem
naredila strokovni izpit za muzealce po Pravilniku o
strokovnih izpitih v galerijah in muzejih. 

Po opravljenih strokovnih izpitih sem se namenila
posvetiti individualnemu učenju neznanih tem, ki so mi
bile še vedno tuje, a vendar v muzeju s specifično te-
matiko nadvse potrebne. Komaj sem doumela, kaj je
ovadba, kaj uradni zaznamek, kaj kriminalistični ogled,
statični, pa dinamični, kaj obsega procesno in kaj mate-
rialno pravo ipd., ko me je takratni ravnatelj Šolskega
centra za strokovno izobraževanje v organih za notranje
zadeve Janez Winkler napotil na polletni podiplomski
kriminalistični tečaj. Od 7 do 9 ur predavanj dnevno sem
poslušala skupaj še s 25 kolegi in 3 kolegicami, ki so se
zaposlili v organih za notranje zadeve, na delovnih
mestih pooblaščenih uradnih oseb. Predavanja smo
imeli v Gasilski brigadi na Vojkovi ulici v Ljubljani.

Obzorje na področju stroke, to je kriminalistike -
taktike, tehnike in metodike, kazenskega prava, zakona
o kazenskem postopku, zakona o izvrševanju kazen-
skih sankcij, samoobrambnih veščin in drugega, se mi
je odprlo radodarno in z velikim zanimanjem. Celo
predavanja iz forenzične psihiatrije in sodne medicine
so me pritegnila, ne glede na ogled dvakratne kom-
pletne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino
medicinske fakultete v Ljubljani.

Pogosto sem iskala stične točke med mojim študijem
na fakulteti in delovnim mestom v organih za notranje
zadeve, pa jih še vedno ne najdem. Tu in tam sem jih le
otipala, predvsem ob primerih kaznivih dejanj kraj iz
cerkva, muzejev in galerij in tihotapstva umetnin,
odkritih na mejnih prehodih.

Polletni tečaj sem z zaključnimi izpiti uspešno
opravila.

Že odprti kriminalistični muzej je bilo treba dopolniti
z aktualno kriminaliteto. Muzejski svet je predlagal
razširitev muzeja s primeri gospodarske kriminalitete,
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter
omogočanja uživanja mamil, s primeri mladinske delin-
kvence in rehabilitacije mladih ter s primeri politične
kriminalitete. Pred mano se je pojavila nova proble-
matika: zlorabe uradnega položaja, načini in metode
neupravičenega bogatenja, lažni stečaji, oškodovanja
upnikov, goljufije, ponareditve in uničenja poslovnih
listin, neupravičeno sprejemanje daril in drugo. O
mamilih, predvsem ilegalnih, sem brala že prej, vendar
nisem nikoli pomislila, da postaja zasvojenost z njimi
tudi v Sloveniji vedno večji problem tudi zaradi vse
večje kriminalne dejavnosti. Številne ovadbe z ogledom
krajev kaznivih dejanj, polne mape informacij, zaz-
namkov in pozneje pravnomočne sodbe s sodišč, smo
dobivali z vseh koncev Slovenije, največ pa iz Ljubljane,
Kopra in Maribora. Vitrine v zbirki mamil smo
napolnili z različnimi vrstami zaseženih drog. Dobro se
spominjam, da je bilo v tej zbirki kriminalističnega
oddelka ob obiskih mladih največ zanimanja, največ
dilem in največ vprašanj brez pravih odgovorov. 

Na novo sem se v dogovoru z muzejskim svetom za-
čela seznanjati z mladinsko delinkvenco, najprej s
primeri kaznivih dejanj, ki so jih storili v svoji mladostni
nezrelosti in nevednosti, nato pa z vsemi zavodi v Slo-
veniji, ki se ukvarjajo z normalno, vendar že vedenjsko in
osebnostno moteno mladino in otroki do 14. leta
starosti. Vse zavode sva s tehnikom iz kriminalistične
tehnike iz Uprave javne varnosti Ljubljana - fotografom
Nikom Mušičem, obiskala in smo jih predstavili v eni od
zbirk kriminalističnega oddelka.

Za sabotaže in diverzije sem slišala, in se naučila
nekaj malega o njih, v srednji šoli na učiteljišču v
Ljubljani, pri predmetu obramba, kaj več pa ne. Veliko
literature sem prebrala o teh oblikah sovražnega
delovanja proti državi in o njegovi propagandi. Člani
podkomisije pri muzejskem svetu, ki so bili “ope-
rativci”, so mi bili v veliko pomoč.

1976 se je pojavila potreba po zbiranju gradiva o
zgodovini organov za notranje zadeve. Skupaj z
republiškimi in pokrajinskimi odbori borcev smo
zbirali gradivo o oblikah boja proti okupatorju med 2.
svetovno vojno in odpirali zgodovinske razstave. V
okviru kriminalističnega muzeja, ki se je prav zaradi
zgodovinskih gradiv, preimenoval v muzej organov za
notranje zadeve, je nastal drugi oddelek muzeja:
oddelek o zaščiti NOG. Z razstavami smo gostovali v
vseh krajih Slovenije, kjer so bile UJV in pozneje UNZ
ter PU. Vodstvo uprav nam je z veliko mero razu-
mevanja za muzejsko stroko pomagalo tudi pri orga-
nizaciji postavitev razstav in tudi odobrilo pomoč pri
vodenju skupin. Usposobila sem preko 200 vodičev,
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miličnikov in kriminalistov, ki so se ob zgodovinskih
temah samoizobraževali. Obiski so bili organizirani od
jutra do večera. Zanimanje je bilo veliko: od učencev
sedmih in osmih razredov,  srednješolcev, študentov
družbenih fakultet, vojske, predstavnikov organizacij
in političnih vrhov. Do 1989 je bil v delu muzeja
poudarek na zbiranju zgodovinskega gradiva o pred-
hodnih oblikah varnostnega sistema. Kot umetnostna
zgodovinarka sem gradivo spoznavala na novo, bogata
strokovna knjižnica v Slaviji z dolgoletno sodelavko
Bogdano Hribar, mi bo ostala v trajnem in hvaležnem
spominu.

1979 sem se vpisala na tretjo stopnjo kazenskopravnih
zadev na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in 2
semestra poslušala predavanja. Opravila sem izpite iz
sodne medicine, forenzične psihiatrije, družbenega
nadzorstva, viktimologije in psihopatologije. Izpita iz
materialnega in procesnega prava sta mi bila priznana iz
podiplomskega kriminalističnega tečaja. Za predmet
kriminologija sem napisala elaborat o Muzeju organov
za notranje zadeve in sprejela naslov specialistične
naloge z naslovom Transinštitucionalno obravnavanje
uživanja drog v Sloveniji. Dopolnilno izobraževanje na
kriminalističnem in kazenskem področju je bilo neizo-
gibno, saj bi sicer težko obvladovala vsebino obsežnih
kazenskih spisov, iz katerih sem vseskozi črpala
vsebinske scenarije za zbirke kriminalističnega oddelka
in njihovo aktualizacijo. 

Potreba po razstavi in nato stalni zbirki tretjega
oddelka, oddelka o razvoju varnostnega sistema, mi je
odprla pot za zbiranje vojnega gradiva iz leta 1991. Že
med vojno, od 26. 6. do 5. 7. 1991, sem na delovnem
mestu v okviru možnosti spremljala potek dogodkov.
Zbirala sem informacije ter spremljala zapiske in foto-
grafske posnetke za že tedaj predvideno rekonstrukcijo
dogodkov. Njena prva predstavitev z naslovom Človeka
nikar ...  Aktivnosti policije v boju za samostojno in
demokratično Slovenijo je bila v Novem mestu 26. 3.
1994 ob ustanovitvi Združenja Sever, združenja de-
lavcev organov za notranje zadeve in drugih so-
delujočih pri osamosvojitvi Slovenije. Njegova članica
sem od 26. 3. 1994. 

Da je razstava objektivno predstavila okupacijo
Slovenije in njeno uspešno osamosvojitev, se zahvalimo
avtorjem mnogih publikacij, ki so izšle dokaj hitro po
letu 1991, novinarjem, ki so pustili v Muzeju novejše
zgodovine v Ljubljani številne avtentične posnetke
spopadov, pogorišč, bojev za slovenske meje, ranjenih
in žal tudi mrtvih, in številnim delavcem organov za
notranje zadeve, ki so doživljali vojno stanje in ga
dokumentirali. 

Pogosto sem ob gradivih z ogledov krajev kaznivih
dejanj razmišljala o sankcijah, ki so sledile odkritjem
storilcev. Predlog muzejskega sveta, da pripravim
pregled izvrševanja kazenskih sankcij skozi stoletja do
danes, je bil sprejet. Ker je bilo nekaj tega gradiva že

zbranega, smo ga dopolnili s fotografijami in eksponati
iz zaporov, kolikor nam jih je uspelo dobiti in
predstaviti. Potrjevali so dejstvo, da so bila kazniva
dejanja prisotna že od nekdaj (uboji, tatvine, vlomi,
itd.), sankcije pa so se z razvojem družbenega sistema
neprestano spreminjale. S kriminalističnimi tehniki iz
posameznih uprav smo fotografirali zapore v Sloveniji
in zapore v mestih, kjer so zaprti predvsem obdolženci,
ki čakajo na pravnomočnost sodbe, tisti, ki so v
priporu, in tisti, ki so kaznovani po zakonu o pre-
krških. Podrobno sem se seznanila s penološko
tematiko: z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij, s
pravilniki in navodili o razporejanju in pošiljanju
obsojencev v specifične ustanove in leta in leta z obiski
v zaporih, kamor sem vodila kadete, dijake in na koncu
kandidate za poklic policista Srednje policijske šole. 

V kontinuiteti gradiva od storitve kaznivega dejanja
do zapornih in drugih kazni je nastala vrzel. (KZ
predvideva štiri glavne kazni: zaporno kazen, denarno
kazen, odvzem motornega vozila in izgon tujca iz
države.) Kako predstaviti tiste, ki zagotavljajo, da bodo
poiskali “resnico” o dejanskem stanju izvršitve kaz-
nivega dejanja, o storilcu ali storilcih, kako prikazati
inštitucijo, ki najde materialne dokaze, potrebne za
sleherno obsodbo.

Vrzel je bila zapolnjena s prikazom Centra za
forenzične preiskave, kjer v posameznih laboratorijih
zapriseženi izvedenci prihajajo do materialnih
dokazov, potrebnih za obsodbo. Gradivo je ohranjalo
tudi nekaj informacij o zgodovini dokazovanja krivde
in izvrševanju kazni. Predstavljena je bila vrsta
pomembnih znanstvenih vej, na podlagi katerih je
možno odkriti storilca in mu kaznivo dejanje dokazati.
Spretnost izkoriščanja posebnih znanstvenih metod in
načinov, ki jih obravnava kriminalistika, je eden od
pomembnih pogojev za uspešno iskanje in odkrivanje
storilcev kaznivih dejanj. Za uspeh ni dovolj praksa,
nujno je obvladanje kriminalistične stroke - taktike,
metodike in tehnike ter poznavanje drugih znanst-
venih dognanj.

Nič kolikokrat sem bila prisotna pri iskanju dokazov
na Centru, pri primerjalnih opravilih, delala napoto v
laboratorijih, spoznavala metode in  prebirala aktualno
literaturo ter predlagala prikaz laboratorijev tudi v
muzeju. Njihovo delo je bilo nazorno prikazano tudi na
panojih muzejskega hodnika. 

Izobraževala sem se tudi drugače. Na posvetovanjih
sem dopolnjevala znanje, dolgoletne izkušnje pa sem z
referati in koreferati prenašala tudi na mlajše kolegice
in kolege iz drugih muzejev.

Udeležila sem se naslednjih: zveznih, od 1991 dalje,
republiških posvetovanj in srečanj muzealcev ter
dopolnilih izobraževanj:

– Zvezno posvetovanje muzealcev, Kragujevac, 1976,

Prehojena pot



– Zvezno posvetovanje muzealcev z referatom: Kri-
minalistični muzeji in zaščita eksponatov v njih,
Jajce, 1980,

– Zvezno posvetovanje muzealcev, Bečići, 1984,

– Zgodovinsko posvetovanje z referatom: Muzej
organov za notranje zadeve s poudarkom na
zgodovinskih zbirkah, Beograd, 1986,

– Zvezno posvetovanje muzealcev z referatom: Muzej
organov za notranje zadeve in publika, Novi Sad,
1988,

– Bienalno posvetovanje muzealcev, Šmarješke
Toplice, 1991,

– Posvetovanje muzealcev z referatom: Muzej MNZ
in publika - strokovna in obča, Dobrna, 1993,

– Posvetovanje muzealcev, Cerkno in Idrija, 1995,

– Posvetovanje muzealcev z referatom: Izobraževanje
muzejske svetovalke - vloga mentorstva in samo-
izobraževanje, Murska Sobota, 1997,

– Posvetovanje muzealcev, Bohinj, 1999,

– Dnevi varstvoslovja Visoke policijsko-varnostne
šole MNZ z referatom: Muzej organov za notranje
zadeve včeraj, danes, jutri, Bled, 2001,

– Posvetovanje muzealcev z referatom: Muzej
organov za notranje zadeve včeraj, danes, jutri -
kritika na današnji pogled muzeja vodstva policije,
Velenje, 2001,

– Prvo srečanje muzealcev z mednarodno udeležbo R
Hrvaške z referatom: Didaktično kriminalistični
oddelek Muzeja ONZ - koordinator izobraževalnega
procesa, Pulj, 2001,

– Drugo srečanje muzealcev z mednarodno udeležbo
R Hrvaške z referatom: Muzejska dejavnost izven
Muzeja Policijske akademije, Zadar, 2002,

– Predavanje z naslovom: Zgodovinski prikaz izvrše-
vanja kazni, obrtni sejem, vzporedna dejavnost
sejma; za policiste, sodnike, tožilce in vodstvene
kadre, Celje, 1998,

– Tridnevni seminar o komunikologiji, Ptuj, 1993,

– Mednarodno posvetovanje o arhivih v R Sloveniji,
Radenci, 1997,

– Šest 80-urnih tečajev iz angleškega jezika z zaključ-
nimi izpiti, Upravna akademija MNZ, Ljubljana,
od 1993 do 1996,

– Dvodnevno izpopolnjevanje v Gotenici, 1999,

– Dvodnevno izpopolnjevanje v Gotenici, 2000,

– Dvodnevno izpopolnjevanje v Gotenici, 2001, na
temo z različnih zornih kotov: Socialne veščine v
učnem procesu,

– Posvetovanje muzealcev z aktivno udeležbo - refe-
ratom: Muzejska dejavnost izven Muzeja Policijske
akademije, Ptuj, 2003,

– Tretje srečanje muzejskih pedagogov Hrvaške z
mednarodno udeležbo v Vukovarju z aktivno
udeležbo - referatom: Potrebe obiskovalcev v
Muzeju organov za notranje zadeve R Slovenije,
Vukovar, 2004,

– Zborovanje Slovenskega muzejskega društva z
aktivno udeležbo - referatom: Muzeologija v
policijskih ustanovah, Portorož, od 3. do 6. oktobra
2005,

– Udeležba na dveh delavnicah, enodnevni začetni in
dvodnevni nadaljevalni Govorica telesa - doživljajski
seminar Alda Rupla, Maribor, 2004, 2005,

– Udeležba na enodnevnih delavnicah Nega glasu
mag. Neže Rojko, začetna in nadaljevalna, Narodna
galerija, Ljubljana, 2004, maj 2005.

Muzej organov za notranje zadeve



Zahvala

Zahvala

Za ohranjeno gradivo se zahvaljujem vsem, ki so pri-
pomogli k dolgoletnemu obstoju muzeja in razumeli
njegovo poslanstvo. Najprej se zahvaljujem Generalni
policijski upravi pri MNZ, in njenemu direktorju dr.
Darku Anželju, da je knjigo založila. Zahvaljujem se
recenzentu, dolgoletnemu strokovnjaku za proučevanje
in neposredno vodenje policijskega preiskovanja kazni-
vih dejanj  Cirilu Žerjavu, ki me je tudi z nasveti spremljal
od začetka pisanja, prof. dr. Janezu Pečarju, prof. dr.
Darku Mavru in doc. dr. Gorazdu Mešku za nasvete in
dopolnitve, lektorici Janji Šušteršič–Nučič in Janki

Sterle za pomoč pri korekturi ter oblikovalkama Kolom-
bini Grgičević, Mirsadi Dželadini ter Darku Bajžlju za
pomoč pri tiskanju. Iskrena hvala za potrpežljivost in
požrtvovalnost direktorju Centra za forenzične preiskave
pri GPU MNZ Janezu Golji, njegovim sodelavcem To-
mažu Prijanoviču, Nini Peterka in Katji Kos iz fotograf-
skega oddelka, ki so pripravili bogato fotografsko gradivo.

Ne nazadnje se zahvaljujem svojim najbližjim, An-
dreju, Iztoku in Barbari, ki so me spodbujali pri iskanju
rešitev nepredvidenih dilem in v trenutkih omahovanja
bodrili, naj dokončam delo, ki sem ga začela 1971. leta.

Vhod v Muzej organov za notranje zadeve



Namen kataloga se ponuja kar sam. Nastal je namreč
ob 85-letnici ustanovitve muzeja, hkrati pa predstavlja
tudi prvi obširnejši  zapis o njem. Spodobi se, je pa tudi
koristno, da se ob tako visokem jubileju  poglobimo v
naše preteklo delo in se, oboroženi z rezultati analiz,
odločamo o naših prihodnjih nalogah.  Koristno delo
bo opravljeno tudi za druge, za vse, ki so sicer vedeli za
obstoj muzeja, tako v organih za notranje zadeve kot
zunaj njih, vendar se niso nikoli želeli ali mogli,
dokopati do bistva dejavnosti muzejske scene. Ima
svojo zgodovino, vključuje sedanjost in je usmerjen v
prihodnost. Postal je prepoznavna ustanova, ne samo
med strokovno javnostjo, pač pa tudi širše. Žal  pa se ta
hip, ko katalog nastaja, še ne more govoriti o PO-
POLNI ODPRTOSTI MUZEJA, niti ne o ponovnem
odprtju Muzeja slovenske policije. Potruditi se bo treba
tudi za to in čimprej najti primerne prostore na
ustrezni lokaciji. Obetavna je dejavnost in volja delovne
skupine v Policiji za ponovno postavitev muzejske
zbirke slovenske policije, ki je bila ustanovljena 7. 1.
2005.
Muzej je namenjen široki populaciji, saj:

♦ je pomembno učilo,
♦ prikazuje zgodovino slovenske kriminalitete,
♦ prikazuje slovensko kriminalistiko in
♦ je del slovenskega kulturnega bogastva.

Pisanja kataloga sem se lotila iz več razlogov. Naj-
pomembnejši je gotovo začasno deponiranje Muzeja
organov za notranje zadeve (Muzeja Policijske aka-
demije) 22. julija 2001 na podstrešje Policijske
akademije v Tacnu. Prepričana sem, da se muzejsko
gradivo mora ohraniti vsaj v pisni obliki, tudi kot
dragoceno vodilo za njegovo ponovno oživitev in
postavitev v ustrezne prostore na ustrezni lokaciji. 
Kataloška izdaja je obvezna in običajna potreba v
muzejski dejavnosti ob vsaki postavitvi tematskih
razstav in toliko večja ob postavitvi stalnih zbirk. S
katalogom si obiskovalci širijo znanje o vsebini
muzejskih projektov, v njem najdejo odgovore na
mnoga vprašanja, ki jih ob obisku v muzeju zaradi
gneče, nenazornega vodenja, nevodenja, prekratkega
časa za ogled, trenutnega nerazumevanja posameznih
tem in drugih vzrokov, ne dobijo.  
Muzej organov za notranje zadeve ima dolgoletno
tradicijo (začetki segajo v leto 1920). V njem je zbrano
gradivo o kriminaliteti v Sloveniji in o razvoju organov
za notranje zadeve. Zadnjih 30 let so se muzejski
oddelki širili z novimi zbirkami in dopolnjevali z
aktualnimi primeri kaznivih dejanj, z njihovim
odkrivanjem, preiskovanjem in dokazovanjem krivde v
kriminalističnem oddelku in s prikazom zgodovine
organov za notranje zadeve v oddelkih o zaščiti

narodnoosvobodilnega gibanja in razvoju varnostnega
sistema.  
Obširen katalog v besedi in sliki je namenjen strokovni
in obči javnosti. Kot pripomoček pri utrjevanju
predmetov kriminalistike, kazenskega prava, zakona o
kazenskem postopku, zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij in spoznavanju zgodovine organov za notranje
zadeve kot predhodnice današnjega varnostnega
sistema, je namenjen kandidatom za policiste, študen-
tom varnostne, pravne in medicinske fakultete,
fakultete za družbene vede, etnologije filozofske
fakultete, penologom, socialnim delavcem, defek-
tologom in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s
tematiko muzejskih zbirk.    
Menim, da je za občo javnost  katalog zanimiv in tudi
koristen. Bralci se bodo lahko (ne glede na starost, spol,
izobrazbo) poučili o nevarnostih v vsakdanjem
življenju  in se začeli obnašati preventivno in zato tudi
varneje. Znano geslo: “Preprečujmo kriminal skupaj!”
pomeni, da se moramo vsi zavedati, da je varnost
vrednota. Zanjo je priporočljivo skrbeti tako kot za
zdravje, kajti s preventivnim ravnanjem lahko bistveno
zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kriminala.
Če želimo preprečiti kriminal skupaj, je dobro nekaj
vedeti tudi o delu policije, saj le tako lahko vzpos-
tavimo partnerski odnos pri zagotavljanju varnosti.
Poleg védenja, da je kriminaliteta v porastu, da se
pojavljajo nove, nasilnejše oblike kriminalne dejav-
nosti, se bralci lahko seznanijo s konkretnimi
kaznivimi dejanji. Varnostne razmere pri nas so vse bolj
primerljive z razmerami v zahodnoevropskih državah.
Ljudje se ne počutijo več tako varne, kot so se v
preteklosti. Strah pred kriminalom in možnostjo, da
postanejo žrtev različnih oblik nasilja, vse bolj narašča.
Katalog s številnimi primeri kaznivih dejanj klasične in
gospodarske kriminalitete ter zlorabe drog prav gotovo
lahko prispeva k zavedanju o nevarnostih in k
varnejšemu načinu življenja. Ne nazadnje so tudi re-
zultati dela policije in drugih delavcev v MNZ  vidni pri
vseh prikazanih kaznivih dejanjih, tako da je pub-
likacija  tudi  ustrezno promocijsko  sredstvo. 

Uvod
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Ustanovitev lastne države, družbenopolitične spre-
membe v osamosvojeni Sloveniji, odpiranje v Evropo,
politični pluralizem ter vrsta drugih sprememb so med
drugim pokazale tudi potrebo po vzpostavitvi sodob-
nega, učinkovitega in racionalnega sistema nacionalne
varnosti ter znotraj njega organov za notranje zadeve (v
nadaljnjem besedilu ONZ). Tako so se spreminjale in
dopolnjevale tudi zbirke muzeja organov za notranje
zadeve. 
Prve spremembe, ki so se zgodile v ONZ, so se nanašale
na departizacijo oziroma depolitizacijo. Nadaljnje
organizacijske spremembe so nastale z novo makro-
organizacijo ONZ 1991, ki je zajela zlasti takratni
RSNZ in UNZ, projekta javne varnosti pa se je lotila
posebej za to imenovana projektna skupina. Ta projekt
je poskušal na novo opredeliti organizacijo temeljnih
policijskih služb, kot sta uniformirana in krimi-
nalistična policija.
Za začetek oblikovanja današnje policije v samostojni
državi Sloveniji štejemo 8. junij 1849, ko je cesar Franc
Jožef I. po vzoru francoskih orožnikov potrdil
ustanovitev nove varnostne organizacije – orožništva
tudi v Avstro-Ogrski, kamor smo takrat spadali
Slovenci. Leto 1848 je s svojimi revolucionarnimi
idejami in “prebujenjem narodov” pretreslo cesarstvo,
zato je bilo treba poskrbeti za varnost in red. Cesarski
hiši je bila najbolj vdana vojska, zato ni presenetljivo,
da so tudi vojaški polki prispevali potrebno število
vojakov, ki so postali del orožniškega moštva, na-
tančneje 16 orožniških polkov. Izjemoma so se moštvu
priključili ugledni državljani, oboroženi financarji in
občinski stražniki.
Orožništvo kot sprva vojaško organizirana straža je
imelo dve temeljni nalogi, in sicer so bili orožniki dolž-
ni skrbeti za notranjo varnost in pomagati državnim
organom. Sčasoma so se vojaške prvine vse bolj umikale
t.i. policijskim in orožništvo se je vse bolj naslanjalo na
mrežo krajevnih postaj. Njegova organiziranost se je
ujemala s tedanjo upravno razdelitvijo cesarstva. Poleg
osrednjega se je oblikovalo še 14 orožniških poveljstev,

ki so povezovala okrajna orožniška poveljstva v okviru
iste dežele.

Na tedanjem slovenskem ozemlju so delovala deželna
poveljstva v Ljubljani, Celovcu, Gradcu in Trstu; dežela
Kranjska pa je bila razdeljena na 11 okrajnih glavarstev,
v katerih je orožnikom poveljeval stražmojster, ki je bil
hkrati še vodja orožniške postaje v glavnem mestu
okrajnega glavarstva. Tako kot danes na policijskih
postajah so tedaj orožniki svoje naloge opravljali na
orožniških postajah.

Hkrati z ustanovitvijo državnega orožništva so v občinah
zasnovali lastno službo za opravljanje nalog, ki jih je
lokalnim skupnostim nalagal zakon o občinah. Cesar
Franc Jožef I. je 10. julija 1850 podpisal odlok z naslovom
Temelji za organizacijo policijskih oblasti, ki je predvidel
ustanovitev policijskih oblasti v večjih mestih, če so to
zahtevali varnostni razlogi ali pa obseg varnostnih nalog,
pa tudi v drugih krajih. Policijska oblast je bila na prvi
stopnji podrejena mestnemu glavarju, na deželni ravni so
bili odgovorni deželnemu predsedniku. Najvišji upravni
in policijski šef je bil notranji minister na Dunaju.

V deželnih prestolnih mestih in mestnih občinah so
varnostne naloge opravljali policisti (policaji). Državne
policijske urade oziroma policijske komisariate so
ustanavljali tudi v večjih krajih po Sloveniji. Načelovali
so jim policijski komisarji, ki so razpolagali z
določenim številom vojaško-policijskih stražnikov. Ti
so se 1868 začeli preoblikovati v varnostne stražnike,
pri nas so jim rekli redarji.
Kmalu so v tako imenovanih statutarnih mestih začeli
ustanavljati mestne varnostne organe. Svojo mestno
policijo, katere jedro je tvorila uniformirana varnostna
straža, so imeli Ljubljana, Celje, Maribor in Ptuj. V Ljub-
ljani, sedanjem glavnem mestu države in nekdanjem
deželnem središču, je imelo sedež deželno orožniško
poveljstvo kot tudi mestni policijski urad. Stroške za
mestne policiste je moralo kriti mesto samo. Policisti, ki
so morali znati slovensko, pa so bili podrejeni županu.
Njihova naloga je bila večinoma patruljiranje ali pa
opazovanje dogajanja iz stražarnic, ki so bile postavljene

2 OB JUBILEJU MUZEJA

V jubilejnem letu čestitam vsem, ki so muzej ustvarjali
do mojega prihoda in v njem delovali. Ob tem je treba
imenovati začetnika in prvega ustvarjalca zbiranja
muzejskega gradiva Svetozarja Šubarevića. Oral je

ledino v policijski hierarhiji in bil boj za zbiranje in
pridobivanje gradiva za oživitev kriminalističnega
muzeja po drugi svetovni vojni.
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na krajih z največ pešci; o kakšnih avtomobilskih gnečah
se jim takrat še sanajalo ni.
Kljub obveznemu znanju slovenskega jezika je bila
mestna policija precej nemško usmerjena, postopoma
pa je v urade prodrla tudi slovenska narodna zavest.
Med večdnevnimi protinemškimi nemiri jeseni 1908 v
Ljubljani je bilo posredovanje mestne straže povsem
neučinkovito in je nemško premoženje utrpelo
precejšnjo škodo. Na Dunaju so zato leta 1913 sklenili,
da Ljubljani odvzamejo mestno policijsko oblast, in so
ustanovili državno ravnateljstvo, ki ga je vodil Nemec,
moštvo pa so deloma vozili iz Trsta.
Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-
Ogrske je Slovenija v novonastalo Kraljevino Srbov,
Hrvatov in Slovencev vstopila ne samo s svojo vojsko,
temveč tudi s svojimi orožniki. Po podatkih iz leta 1918
so policisti in orožniki sodelovali z generalom
Rudolfom Maistrom, ki so mu bili kot vojaškemu
poveljniku celo podrejeni, in zagotovili, da sta severna
Štajerska in južna Koroška ostali v Sloveniji. Za
Slovenijo pa je bila izgubljena Primorska in del
Notranjske, ki je po rapalski pogodbi pripadla Ita-
lijanom.
Slovenski orožniki so bili podrejeni deželnemu orož-
niškemu poveljstvu v slovenski prestolnici. Vendar niso
vsi obdržali službe, narodna vlada SHS v Ljubljani je
prevetrila tako orožniške kot policijske vrste in odpustila
vse, ki niso bili slovanskega izvora. Odpuščene Nemce,
Italijane in Madžare so večinoma nadomestili fantje, ki
so prišli iz Trsta, Goriškega in Istre.
S centralizacijo Kraljevine Jugoslavije in poenotenjem
orožništva – med predeli novonastale države so bile
precejšnje razlike v organizaciji in delovanju najštevil-
nejše sile javne varnosti – so slovenski orožniki
postajali vse bolj podrejeni Beogradu, kjer sta zanje
skrbeli dve ministrstvi. Notranje ministrstvo in
ministrstvo za vojsko in mornarico. Prvo je odločalo o
uporabi, strokovnem usposabljanju in opremljanju,
drugo pa je bilo pristojno za disciplino, osebna
razmerja, vojaški pouk in oborožitev.
Tudi v kraljevini je bila osnovna organizacijska enota
orožniška postaja, ki je bila lahko tudi samo začasna,
na primer v planinskih predelih ali turističnih krajih.
Ponekod so poznali samo stalne orožniške patrulje, pri
čemer je šlo za nekaj mož, ki so prebivali v določeni hiši
in patruljirali na predvidenem okolišu. Na sedežih
okrajev so bili orožniški vodi. V osmih mestih pa so
bile orožniške čete in v Ljubljani orožniško polkovno
poveljstvo. Število enot se je ves čas obstoja kraljevine
spreminajalo, menjali so se tudi sedeži nekaterih enot.
Beograd je številčnost moštva in enot določal glede na
pomembne okoliščine v kraljevini in zunaj nje, na pri-
mer glede na varnostne razmere, proračun, bivanjske
možnosti ipd.
Poleg orožnikov je po razpadu avstro-ogrske monarhije
nova oblast podedovala tudi stražnike. V Celju,
Mariboru in na Ptuju so imeli mestne stražnike. V

Ljubljani je bila ustanovljena državna policijska
direkcija. Večji del moštva so predstavljali sicer straž-
niki, po drugih slovenskih občinah pa so delovale t. i.
javne straže. Večino stražniškega moštva so predstav-
ljali nekdanji redarji (kakor so tudi imenovali straž-
nike) iz Primorske, Istre in Koroške. Iz njihovih vrst so
prišli tudi najpomembnejši varnostni “šefi”, ki so izde-
lali načrt o enotni ureditvi varnostne straže, katerega je
maja 1921 potrdil minister za notranje zadeve.
Varnostna straža je bil uniformiran, oborožen in po
vojaškem vzoru organiziran enoten stražni zbor. Njene
temeljne naloge so bile pomoč pri vzdrževanju javnega
reda in miru, skrb za javno varnost in izvrševanje
veljavnih zakonov. Osrednje poveljstvo oziroma po letu
1930 policijska uprava, ki je skrbela za državno
policijsko stražo v Sloveniji, je bila v Ljubljani. Oktobra
1930 je namreč kralj Aleksander izdal Zakon o državnih
policijskih uslužbencih, s katerim so se varnostne straže
preimenovale v državne policijske straže, in ki je enotno
uredil njene naloge in organiziranost.

Orožniška uniforma
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Ljubljani je bilo podrejenih devet postaj policijske straže
in policijska konjenica. Moštvo so tvorili stražniki in
detektivi. V večjih mestih so bila vzpostavljena pred-
stojništva mestne policije, na primer v Celju in Mari-
boru. Nekatera druga slovenska mesta so imela mestno
policijo, vendar se je njihovo število spreminjalo, saj je o
tem odločal notranji minister v Beogradu. Ljubljanske
stražnike je v celoti financirala država, predstojništva v
Celju in Mariboru pa le delno, vsa druga mesta so
morala svojo policijo vzdrževati sama.
Policijska uprava Ljubljana in predstojništvi mestne
policije v Mariboru in Celju so imeli status državnega
krajevnega oblastva 1. stopnje, kar je pomenilo, da so
lahko  izdajali pravne akte s področja javne varnosti. V
Dravski banovini, kamor je spadala tudi Slovenija, je
bilo konec leta 1940, ko sta bila nacizem in fašizem že
na osvajalnem pohodu, 405 policijskih stražnikov. Na
tleh Kraljevine Jugoslavije se je druga svetovna vojna
začela nekoliko kasneje, z bombardiranjem Beograda 6.
aprila 1941.
V drugi svetovni vojni so si slovensko ozemlje razdelili
Nemci, Italijani in Madžari ter vzpostavili svoj
policijski aparat, kamor so vključili tudi del policistov
Kraljevine Jugoslavije.
Na drugi strani so organi narodnoosvobodilnega boja ,
ki so se uprli okupatorjem in nove, med vojno nastale
oblasti, ustanavljale svoje varnostne organe in službe,
ki so delovale na področju varnosti in so se sprva
imenovale vaške straže. Za boj proti okupatorju in
domačim izdajalcem je bila 15. avgusta 1941 usta-
novljena varnostno-obveščevalna služba OF - VOS OF,
ki jo je vodil kolegij.  S sklepom vodstva Osvobodilne
fronte, ki je v začetku združevala vse protifašistične sile
v Sloveniji, je bila oktobra istega leta ustanovljena
narodna zaščita, iz katere je po vojni nastala milica.
Medtem ko so po tem sklepu po Sloveniji, še zlasti na
Dolenjskem, ustanavljali enote narodne zaščite, so v
Ljubljani že delovale relativno močne skupine narod-
nih zaščitnikov. Narodna zaščita je bila sestavni del
partizanskih sil, zato so bile njene enote vojaško orga-
nizirane. Poleg zapriseženih in strogo vojaško organi-
ziranih zaščitnikov je delovala še večja skupina “pros-
tovoljnih” zaščitnikov. Tajni sodelavci narodne zaščite
in osvobodilnega gibanja so bili tudi nekateri stražniki,
vključeni v nemški in italijanski policijski aparat, ki so
preprečili marsikatero aretacijo in žrtev, vendar so to
mnogi plačali z življenjem.
Narodna zaščita je preprečevala aretacije, zaplembe
premoženja in izganjanje Slovencev. V zadnjem ob-
dobju je postala izvršilni organ oblasti za zagotavljanje
javnega reda in varnosti prebivalstva ter premoženja.
Ob koncu druge svetovne vojne je štela okoli 15.000
pripadnikov in je bila zamišljena kot uniformiran del
službe javne varnosti v osvobojeni Sloveniji, ki naj bi
samostojno urejala notranje zadeve.
Prva slovenska vlada je bila ustanovljena v Ajdovščini 5.
maja 1945. Prvi slovenski minister za notranje zadeve je

postal Zoran Polič. Narodna vlada je že junija poklicala
vse nekdanje državne uslužbence, da se javijo na starih
delovnih mestih, vendar niso bili vsi sprejeti. Začelo se
je preverjanje njihovega ravnanja med okupacijo. De-
lovna mesta so obdržali le tisti, ki so dokazali pri-
vrženost narodnoosvobodilnemu boju. Tisti, ki niso
uspešno prestali preverjanja, so bili odpuščeni ali pa
upokojeni. Iz arhivov je možno razbrati, da je bila
sprejeta približno tretjina mož, ki je varnostne naloge
opravljala že v Kraljevini Jugoslaviji.
Možje, nekdanji in novo sprejeti kadri, so bili razpo-
rejeni po delovnih enotah ministrstva za notranje
zadeve – v kabinet, kriminalni odsek, odsek za po-
bijanje špekulacije, pravni odsek za narodno zaščito,
odsek za gasilstvo, odsek za anagrafijo, odsek za
šolstvo itd.
Kasneje se je ministrstvo reorganiziralo v tri oddelke:
obči, personalni in oddelek za narodno (javno) varnost.
Slednjega so sestavljali: odsek za narodno milico,
kriminalni odsek, odsek za pobijanje špekulacije in
odsek za gasilstvo.
Ministrstvo je bilo dokončno organizirano šele maja
1946. Njegova organizacija je bila podobna organizaciji
oddelkov oziroma odsekov za notranje zadeve pri
okrožnih oziroma okrajnih izvršilnih enotah, katerega
sestavni deli so bila okrožna oziroma okrajna milica,
občeupravni odsek oziroma razdelek, oddelek oziroma
razdelek za pobijanje kriminalitete itd. V tem času je
bila Slovenija razdeljena na 4 okrožja, okrožno mesto
Ljubljana in 27 okrajev.
Narodna milica, ki je nadomestila narodno zaščito, je
opravljala klasične policijske naloge: varovanje življenja
ljudi in njihovega premoženja, prijemanje storilcev
kaznivih dejanj, vzdrževanje javnega reda. Nekatere
druge naloge in dejavnosti, kot je na primer
zagotavljanje izpolnjevanja nalog ljudskih odborov, pa
so bile posledice tedanjega časa in njegovih posebnosti.
Največ nalog je imela splošna milica, ožje področje dela
pa so imele prometna, gasilska, industrijsko-zavodska
in kasneje še gozdna ljudska milica.
Toda Slovenija, kot ena izmed šestih republik v Fede-
rativni ljudski republiki Jugoslaviji, se je morala
sčasoma odreči sanjam o povsem lastni milici, kajti vse
bolj se je podrejala zveznim jugoslovanskim oblastem v
Beogradu. Z ustavnim zakonom 1953 je delo dote-
danjega ministrstva za notranje zadeve prevzel državni
sekretariat za notranje zadeve, ki je združil vso
dejavnost organov za notranje zadeve. Pod skupno
“streho” so bile tako službe javne varnosti, milice in
službe državne varnosti, ki je bila vezana neposredno
na ministrstvo za notranje zadeve Federativne ljudske
republike Jugoslavije. Enakovreden del njihovih temelj-
nih nalog je bilo tudi varovanje državne ureditve.
Leta 1955 je bila ustanovljena stalna služba, ki je z
Zakonom o organih za notranje zadeve naslednjega
leta dobila formalno potrditev – ustanovljeno je bilo
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tajništvo za notranje zadeve (TNZ), ki se je delilo na 28
oddelkov, odsekov ali referatov za notranje zadeve, 68
postaj ljudske milice, ki so bile krajevno vezane na
območje občine, in 124 matičnih uradov. V Ljubljani so
tako delovale tri postaje ljudske milice. Kasneje je TNZ
dobilo tudi postajo službenih psov in konjeniško enoto
milice.
Organizacija se nato do leta 1959 ni bistveno spre-
minjala, spreminjale pa so se naloge sekretariata in
njegovih organizacijskih enot, vključno z milico. Do
leta 1950 so postaje ljudske milice opravljale tudi
upravne notranje zadeve, nato je to področje prešlo v
pristojnost “civilnih” služb. Od področij dela splošne,
prometne, gasilske, industrijsko-zavodske in gozdne
milice so se do sredi 50 let ohranile le še splošna in
prometna milica. Industrijsko-zavodska milica, ki je
skrbela za varnost podjetij, zavodov in ustanov, je bila
ukinjena spomladi 1951, iz nje pa se je kasneje razvila
civilna ustanova za varovanje podjetij. Milica je nato le
v patruljnih obhodih nadzirala podjetja in pomagala
čuvajem. Jeseni istega leta so razpustili še gozdno
milico.
Gozdni miličniki so se vrnili v splošno milico ali pa so
postali gozdni čuvaji in se zaposlili v gozdni upravi.
Gasilska milica je bila razpuščena dve leti kasneje.
Njene naloge so prevzele poklicne gasilske enote. Tako
je bilo vse do leta 1967, ko je bila ustanovljena mejna
milica.
Milica je z novim zakonom o notranjih zadevah leta
1956 postala sestavni del organov za notranje zadeve.
Postala je enotna služba, katere temeljna enota je bila
postaja ljudske milice. Zakon pa je kot regionalno
organizacijsko enoto predvidel tudi tajništvo za
notranje zadeve s tremi delovnimi področji, in sicer
državno varnostjo, javno varnostjo in ljudsko milico z
njenimi enotami. Postaja ljudske milice tudi ni bila več
vojaško organizirana.
Uredba o organizaciji in delu iz 1959 je prinesla no-
vosti. Vsaka operativna služba je dobila samostojno
upravo, in sicer upravo državne varnosti, upravo javne
varnosti in upravo ljudske milice. Uprava javne var-
nosti je pokrivala področje kriminalitete, izvrševanje
kazni, javni red in mir in prometno varnost. Uprava
ljudske milice pa je skrbela za organizacijo in ope-
rativo, v njeni pristojnosti je bila tudi četa železniške
ljudske milice.
Položaj operativnih služb, milice in kriminalistične
službe, se je v naslednjih letih še okrepil, saj so morali
imeti vsi organi za notranje zadeve še službo za zati-
ranje kriminalitete in službo milice.  
Uredba ni prinesla samo sprememb v organizaciji,
temveč tudi na področju dela, ustanovljene so bile
namreč krajevne pisarne, katerih namen in pomen je
bil enak današnjim policijskim pisarnam. Poleg
splošnih postaj milice so delovale tudi postaje milice s

posebnim delovnim področjem. Postaja milice za
cestni promet je bila organizirana v Ljubljani, Kranju
in Novem mestu, železniška postaja je bila v Ljubljani,
prav tako godba ljudske milice in varnostni vod. 
Naslednjo prelomnico je prineslo leto 1967. Sprva so
bili organi za notranje zadeve podrejeni zveznim
oblastem jugoslovanske federacije, v drugi polovici
70. let se je z novimi zakoni vse več pristojnosti,
povezanih z milico in kriminalistično službo, vrnilo
republikam.
Leta 1967 je Slovenija dobila svoj prvi Zakon o not-
ranjih zadevah, s katerim so organi za notranje zadeve
ponovno prešli v njeno pristojnost. Tajništva za not-
ranje zadeve so se preoblikovala v uprave javne
varnosti. Zvezni sekretariat za notranje zadeve v Beo-
gradu je tako odločal le še o uporabi prisilnih sredstev,
uniformi in označbi funkcij, oborožitvi ipd., vendar je
tudi to 1972 prešlo v pristojnost naše republike. Pod
zvezno jurisdikcijo je ostala samo še uprava državne
varnosti.
Za javno varnost v občini so skrbele postaje milice, ki
so bile del ene izmed osmih novoustanovljenih uprav
javne varnosti (prej tajništev za notranje zadeve), in
sicer v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici in Novem mestu. Novi
zakoni in predpisi so vplivali tudi na organizacijo
organov za notranje zadeve na državni ravni, še največ
pretresov sta doživeli milica in kriminalistična služba.
V osemdesetih letih se je osmim upravam javne
varnosti, ki so se z Zakonom o notranjih zadevah 1980
preimenovale v uprave za notranje zadeve, pridružilo še
pet – Trbovlje, Slovenj Gradec, Postojna, Krško in
Ljubljana okolica. Organizacija služb in dela se je sproti
prilagajala družbenim in varnostnim razmeram.
Izoblikovale so se nove službe – specialna enota, vad-
beno-oskrbni center …
Slovenci smo si tako postopoma izoblikovali svojo mi-
lico, ki je prestala številne reorganizacije. Kar osem
zakonov je od 1946 do 1980 spreminjalo položaj orga-
nov za notranje zadeve. Njeni pripadniki so bili
večinoma Slovenci, saj je bilo znanje slovenskega jezika
eden izmed pogojev za sprejem v službo.
S sprejetimi ukrepi prvega demokratično izvoljenega
parlamenta 1990 pa si je Republika Slovenija zago-
tovila popolno suverenost nad lastnimi organi za
notranje zadeve.
Družbenopolitični procesi in gibanja za spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin, ki so se začeli sredi 80. let,
so se s postopnim naraščanjem prelili v plebiscitarno
odločitev za samostojno Slovenijo. Policija je imela pri
varovanju procesov osamosvajanja zgodovinsko vlogo;
od leta 1989, ko so pripadniki organov za notranje za-
deve 1. decembra v Ljubljani preprečili “miting resnice”
in širjenje t. i. “jogurtne” revolucije, do konca procesa, ki
ga predstavlja odhod zadnjega pripadnika zvezne armade
z našega ozemlja 26. oktobra 1991. 
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Iz začetnih gradiv za reorganizacijo je bilo mogoče
razbrati, kot da bi bilo v dotedanjem delu in razvoju
ONZ “vse narobe”. Ocene preteklega dela ONZ pa
potrjujejo, da so bile njene metode in organizacija ter
pričakovanja občanov v skladu s takratnimi družbe-
nopolitičnimi in varnostnimi razmerami.
ONZ so že v preteklosti dokazovali uspešno delovanje
in obvladovanje varnostnih razmer v Sloveniji, pri tem
pa so uživali dokaj visoko stopnjo zaupanja ljudi.
Izkazali so se tudi ob različnih zaostrenih situacijah,
kot npr. v takrat še skupni državi Jugoslaviji, ko so se
odločno postavili v bran slovenskim nacionalnim
interesom ter preprečili prihod srbskih mitingarjev v
Slovenijo. Slovenska policija se je uspešno izkazala tudi
v junijski vojni, saj je s svojo obstoječo organizacijo in
kadri predstavljala jedro slovenskega odpora. Svojo
državotvorno nalogo je odigrala tudi v času zapletenih
mednarodnih pogajanj v zvezi z osamosvojitvenimi
procesi. Po odhodu JLA z naših meja je prevzela njeno
vlogo ter poleg mejnih prehodov uspešno zavarovala
tudi zeleno in modro mejo, in sicer v skladu z
evropskimi standardi varovanja državnih meja (27. 7.
1991 so ONZ prevzeli vse pristojnosti na naših mejah).
Slovenska policija je prehodila pot od popolnoma
centraliziranega vodenja v jugoslovanski federaciji do
popolne osamosvojitve leta 1991. Sprejeti so bili nova
ustava in številni novi zakoni, ki segajo na področje
državne uprave, predvsem pa varstva človekovih pravic.
Spremenila se je tudi organizacijska zgradba, pa tudi
ime. Iz milice se je 1992 preimenovala v policijo. 
Slovenska policija je želela postati sodobna, po
evropskih merilih oblikovana institucija, organizacija,
ki se je kot storitveni servis prebivalcev sposobna
prilagoditi vse hitrejšim spremembam v družbi in
učinkovito odgovoriti na globalne in lokalne izzive
sodobnega življenja. Njen cilj je bila prožna organi-
zacija, neobremenjena z zgodovino in politiko. Zato je
bilo treba izvesti racionalizacijo in reorganizacijo ter
sprejeti pravne akte. Do 1998 je veljal osemnajst let star
zakon o notranjih zadevah, katerega deli so bili po-
gosto povsem preživeti in neuporabni za novonastalo
demokratično državo. Z Zakonom o policiji, ki je začel
veljati 18. julija 1998, je bila zagotovljena pravna pod-
laga za vzpostavitev policije kot organa v sestavi mi-
nistrstva za notranje zadeve.
Vendar se za policijo ni vse spremenilo z letom 1998 in
sprejetjem novega Zakona o notranjih zadevah.
Vsebinsko in organizacijsko se je začela spreminjati že
prej, še zlasti na lokalni in regionalni ravni. Že konec
1992 se je zmanjšalo število takratnih uprav za not-
ranje zadeve s 13 na današnjih 11, upravi za notranje
zadeve Trbovlje in Ljubljana okolica sta se združili z
upravo za notranje zadeve Ljubljana. Po temeljiti
analizi je bila dve leti kasneje določena tudi nova
organizacijska struktura. Naloge inšpektorata policije,
oddelka za zatiranje kriminalitete in oddelka skupnih
služb so razdelili med urad načelnika, inšpektorat

policije, urad za zatiranje kriminalitete, operativno-
komunikacijski center in servis skupnih služb.
Policija je svojo organiziranost zaradi neracionalnosti
in razdrobljenosti delovanja policijskih enot v celoti
spremenila 1996 še na lokalni ravni. Njen cilj je bil
približati policijo ljudem, spremembe pa je narekoval
tako družbeni razvoj kot tudi zahtevnost in speciali-
ziranost policijskega dela.
Razvoju in potrebam novonastale države je sledilo
ministrstvo za notranje zadeve, katerega del so bile tudi
policijske službe. Ministrstvo je tudi po osamosvojitvi
opravljalo tako državnovarstvene kot javnovarstvene
naloge. V začetku 1993 je dotedanja služba državne
varnosti postala samostojna vladna služba in se
preimenovala v Varnostno-informativno službo, kas-
neje Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Mi-
nistrstvu so tako ostale javnovarnostne naloge, poleg
njih pa še naslednje upravne naloge: organizacija in
delovanje upravnih organov, sistem financiranja plač
in drugih prejemkov; sistem delovnih razmerij v
državni upravi; nadzorstvo v državni upravi nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku in druge
zadeve obče uprave; izvedba programov za pridobivanje
izobrazbe; ugovor vesti vojaški dolžnosti; potne listine,
osebne izkaznice,  prijava in odjava prebivališča, posest
in nošenje orožja in streliva; promet in prevoz
eksplozivnih in drugih nevarnih snovi; zbiranja in
javna zborovanja;  registracija vozil in opravljanje
vozniških izpitov, državljanstvo, matične knjige in
osebna imena, kjer predstavljajo v času pisanja
publikacije velik problem “izbrisani” ali nerešene
zadeve stalnega bivališča in državljanstva Neslovencev;
usmerjanje in nadzor nad policijo itd.      
Številni spremenjeni in novosprejeti zakoni so po
osamosvojitvi močno posegli v delovanje ministrstva in
policije. Do 1990 se milica pravzaprav ni ukvarjala z
varovanjem oseb in objektov, za kar so večinoma
skrbeli v Beogradu, kjer je bila tudi večina varovanih
objektov in oseb. Po osamosvojitvi  in mednarodnih
priznanjih naše države kot mednarodnega subjekta so
se v Ljubljani odprla številna tuja diplomatsko-
konzularna predstavništva, povečalo pa se je tudi
število domačih in tujih varovanih oseb, zato je bil
ustanovljen urad za varnost in zaščito. Med organi-
zacijskimi novostmi po osamosvojitvi velja omeniti še
ustanovitev operativno-komunikacijskega centra. Po-
leg tega je policija pričela namenjati večjo pozornost
tudi odnosom z javnostjo.
Po osamosvojitvi se je začela naša država soočati tudi z
migracijsko problematiko. Samostojno je začela re-
ševati probleme migracij v vseh njihovih pojavnih
oblikah: od begunske problematike do obravnave
tujcev, ki so ilegalno prihajali v Slovenijo, zato je bil
jeseni 1991 ustanovljen Prehodni dom Republike
Slovenije za tujce s sedežem v Ljubljani. Namenjen je
bil nastanitvi in oskrbi  prosilcev za priznanje statusa
begunca (azila), tujcev, ki so bili v postopku za
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ugotavljanje identitete, tujcev, ki so čakali na prisilno
odstranitev iz države ter mladoletnih tujcev, ki jih ni
bilo možno takoj vrniti v matično državo.
S 1. januarjem 2000 sta njegove naloge prevzela center
za tujce in azilni dom. Center za tujce kot
organizacijska enota je namenjen samo tistim tujcem,
ki bivajo na naših tleh nezakonito. Tujcev policija
nikoli prisilno ne vrača v države, kjer bi bilo ogroženo
njihovo življenje ali svoboda zaradi rasnih, verskih,
narodnostnih ali drugih pripadnosti ter političnega
prepričanja, ali v države, kjer bi bili lahko izpostavljeni
mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju, saj
slovenska zakonodaja to izrecno prepoveduje.
Tujci so nastanjeni v Prosenjakovcih in v Velikem
Otoku, kjer so ločeni po kategorijah: ranljive kategorije
(ženske, otroci, starejši), oddelek za samske moške in
oddelek za strožji policijski nadzor, kjer je še dodatno
poskrbljeno za varovanje. Posebej je urejen tudi
oddelek za mladoletnike in otroke. Za tujce v centru, ki
čakajo, da se vrnejo domov, veljajo posebna pravila
bivanja in gibanja.      
V skladu z demokratizacijo slovenske družbe, s so-
dobnejšim pogledom na ONZ, z novimi nalogami, se je
že dvakrat pokazala potreba tudi po novem, zunanjem
videzu slovenske policije (nove uniforme, simboli,
oznake).
Z zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998,
je bila zagotovljena pravna podlaga za vzpostavitev
policije kot organa v sestavi ministrstva za notranje
zadeve. S tem je pridobila visoko stopnjo samostoj-
nosti, predvsem na področju opravljanja policijskih
nalog in policijskih pooblastil. Policija opravlja  naloge
na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni.
Organizacijsko jo sestavljajo generalna policijska
uprava, policijske uprave in policijske postaje. Sedež
policije je v Ljubljani.
Za usklajeno, strokovno in zakonito delo uniformirane
policije skrbi uprava uniformirane policije s svojimi sek-
torji, ki so zadolženi za posamezna področja policijskega
dela oziroma dejavnosti: za javni red, cestni promet,
državno mejo in tujce, organizacijo in razvoj unifor-
mirane policije ter obrambno načrtovanje in policijske
specialnosti. V njeni sestavi so še letalska policijska
enota, center za tujce in policijski orkester. V njeno
delovno področje sodi priprava predpisov, izvajanje
obveznosti iz mednarodnih predpisov ter sodelovanje s
tujimi varnostnimi organi in mednarodnimi inštitu-
cijami na tistih področjih, za katere je zadolžena.
Pomembno nalogo v uniformirani policiji ima pro-
metna policija.
Pred drugo svetovno vojno so cestni promet nad-
zorovali policijski stražniki. Policija ni imela motornih
vozil, zato so orožniki in policisti opravljali službo peš,
le nekaj jih je kolesarilo. Tudi po drugi svetovni vojni je
bilo kolo le ponekod sestavni del policijske opreme.
Avtomobili so le počasi postajali sredstvo za oprav-

ljanje policijskega dela, pa čeprav so bile takoj po vojni
organizirane postaje ljudske milice za nadzor cestnega
prometa. Miličniki, ki so bili izbrani za urejanje in
nadzor prometa, so se za to usposabljali na posebnih
tečajih. Najprej sta bili enoti prometne milice
organizirani v Ljubljani in Mariboru. Zaradi večanja
cestnega prometa so sčasoma začeli ustanavljati enote
tudi po drugih slovenskih mestih.
Danes ima vsaka policijska uprava eno številčnejšo
prometno enoto – postajo prometne policije, ki nad-
zoruje in ureja promet na javnih cestah in ukrepa zoper
kršitelje cestnoprometnih predpisov. Prometni poli-
cisti opravljajo oglede prometnih nesreč. Pristojne
organe in organizacije opozarjajo na pomanjkljivosti in
napake, na primer na neustrezne vozne in tehnične
razmere ali na neustrezno stanje cestne opreme in
signalizacije. Sodelujejo pri zavarovanju posebnih
prevozov pa tudi pri varovanju prireditev na cesti. 
Za prometno varnost skrbijo na svojem območju tudi
splošne policijske patrulje. Na območju celotne poli-
cijske uprave njihovo delo koordinira in usmerja urad
uniformirane policije. Na ravni generalne policijske
uprave je za promet zadolžen sektor za cestni promet.
V prometnih nesrečah v Slovenji na leto umre več kot
300 ljudi. Prevelika hitrost je namreč najpogostejši
vzrok prometnih nesreč na Slovenskem, med sekun-
darnimi vzroki pa je na prvem mestu prevelika stopnja
alkohola v krvi.
Prometnim policistom je v veliko pomoč ustrezna
oprema. Sprva je bila njihova oprema skromna – mo-
torno kolo s prikolico ali brez nje, lopar za ustavljanje
in pribor za merjenje ob prometnih nesrečah; danes je
njihova oprema primerljiva z opremo tujih policij. Po
20 letih uporabe v tujini je bil tudi v Sloveniji 1999
vpeljan videonadzorni sistem Pro Vida 2000, ki ga
policija uporablja za nadzor in urejanje cestnega
prometa, prav tako pa tudi kot učni pripomoček za
udeležence v prometu, za dajanje navodil udeležencem
v prometu ter za ugotavljanje in dokazovanje kršitev
cestnoprometnih predpisov.
Pri urejanju in nadzoru prometa policija uporablja
tudi helikopter z vgrajenim sistemom LEO, ki pomaga
policijskim patruljam pri zasledovanju prehitrega
voznika.
Generalna policijska uprava je 23. januarja 2003
predstavila širši javnosti Usmeritve za delo policije na
področju varnosti cestnega prometa za leto 2003. To so
že devete usmeritve zapored. Dokument, ki so ga
pripravili v sektorju za cestni promet UUP GPU, je bil
oblikovan na podlagi lastnih analiz varnosti cestnega
prometa, preteklih izkušenj, po smernicah Evropskega
sveta za prometno varnost iz Bruslja in številnih
domačih usmeritvah in priporočilih. Za primerjavo  naj
navedem, da na evropskih cestah umre vsako leto
45.000 ljudi, na slovenskih pa se jih je po podatkih za



leto 2002 smrtno ponesrečilo 269. Cilj usmeritev je, da
na slovenskih cestah ne bi umrlo več kot 250 ljudi let-
no. Od prve uvedbe usmeritev v 1995 do 2003 se je po
ugotovitvah policije število mrtvih na slovenskih
cestah prepolovilo.
Med prioritetnimi cilji v novih usmeritvah so najpo-
membnejši: ugotavljanje hitrosti, prisotnost alkohola
in drugih psihoaktivnih sredstev pri voznikih, za-
penjanje z varnostnim pasom na vseh avtomobilskih
sedežih, obvezno nošenje čelade pri motoristih, opo-
zarjanje pešcev in kolesarjev na promet na cestah ipd.
Posebno pozornost je treba posvetiti mladim voz-
nikom, ki so največkrat povzročitelji prometnih nesreč
z najhujšimi posledicami. Usmeritve pomenijo tudi
povečanje ugleda in opaznost policije v cestnem
prometu ter večjo potrebo po sistematičnem nadzoru
nad večkratnimi kršitelji cestnoprometnih predpisov. S
skrbno narejenim načrtom pa bo treba zmanjšati tudi
število pritožb občanov na račun policijskih postopkov
na slovenskih cestah. Preventivno delo in pomoč
žrtvam prometnih nesreč, ki zaradi posledic prometnih
nesreč potrebujejo pomoč policije, bosta uskladili
miselnost na obeh straneh. 
Kljub večkratnim poskusom na sestankih muzejskega
sveta, da bi v muzej vključili tudi zbirko o prometni
varnosti (nevarnosti), ni bilo pravega razumevanja za
zbiranje in prikaz tovrstnega gradiva. 
Slovenska policija si je med drugim prizadevala vklju-
čiti se v mednarodne strokovne in uradne policijske
organizacije, kar ji je uspelo z vstopom v  INTERPOL,
EUROPOL in IPO, mednarodno policijsko združenje,
ter druge mednarodne strokovne organizacije Sveta
Evrope, poleg tega pa je navezala in s pogodbami
uredila neposredne stike s posameznimi državami, EU
in drugimi. Rezultat referenduma za vstop v Evropsko
unijo in Nato 23. marca 2003 je bil ob 66-odstotni
udeležbi ugoden; okoli 90 % volivcev je glasovalo za
vstop v EU in okoli 60 % za vstop v Nato.   
Ob upoštevanju določb Splošne deklaracije OZN o
človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o držav-
ljanskih in političnih pravicah ter drugih aktov je bil
1992 sprejet Kodeks policijske etike, ki ureja odnose
med pooblaščenimi  uradnimi osebami ONZ in občani
z namenom večje javnosti dela ONZ, bolj humanega
odnosa do občanov, varovanja uradne tajnosti itd.
Razvoj in organizacija varnostnega sistema oziroma
ONZ sta od 1945 pa do danes sledila spremembam
družbenega in političnega sistema, varnostnim raz-
meram ter se na ta način prilagajala potrebam družbe.
Upoštevajoč večje spremembe v našem družbenem in
političnem življenju  po drugi svetovni vojni  lahko
razvoj ONZ razdelimo na štiri pomembna obdobja:

♦ popolna centralizacija od 1945 do 1952,
♦ decentralizacija od 1952 do 1964,
♦ začetki in uveljavljanje podružbljanja varnosti (po

ustavi 1963),

♦ samostojna država, depolitizacija in prilagajanje
večstrankarskemu sistemu od 1990 dalje.

Med dogodke, ki so pomembno vplivali na razvoj
ONZ, lahko štejemo resolucijo Informbiroja, uvajanje
komunalnega sistema, IV. plenum CK ZKJ,  uvajanje sa-
moupravljanja in družbene samozaščite, osamosvojitev
Slovenije itd., kar se je vse odrazilo tudi v organiziranju
in delovanju ONZ. Ugotovimo lahko, da so vse
pomembne politične odločitve za seboj potegnile tudi
ustrezno pravno regulativo, med drugim tudi tisto, ki
je urejala področje notranjih zadev. 
Muzej organov za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu muzej) se je na svoji dolgoletni poti razvil  v
pomembno in razpoznavno institucijo. Ima vidno
vlogo pri spoznavanju polpretekle zgodovine na
kriminalističnem področju kot tudi pri spoznavanju
dela organov za notranje zadeve. V njem se srečujemo s
preteklostjo  in sedanjostjo. Na minljivost časa nas
opozarjajo zgodovinske zbirke z razstavnimi ekspo-
nati, ki pričajo o naši identiteti, posebnostih, vsem
tistem, kar je bilo in ne more in ne sme v pozabo.
Vključevanje sedanjosti v vsebinske projekte muzeja, ki
je nastal pred pol stoletja in več, dokazuje, da se ni
izgubil v preteklosti, temveč je trdno zasidran v
sedanjem času. 

Nekaj iz zgodovine policije
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4.1 Kriminalistični muzej pred 1945 in v ob-
dobju 1946 - 1976

Po zgledu drugih držav je uprava policije v Ljubljani
začela snovati kriminalistični muzej. Viri omenjajo
zbiranje gradiva za kriminalistični muzej že 1920. Na-
menjen je bil izobraževanju policistov in orožnikov na
področju zatiranja kriminala. Prostore je dobil v
šempeterski vojašnici, kjer je danes otroška bolnišnica.
Med drugo svetovno vojno je bilo gradivo preseljeno v
nekdanjo prisilno delavnico na Poljanskem nasipu.
Velik del gradiva se je izgubil. Kar ga je ostalo, so ga po
vojni prenesli v miličniško šolo v Šiško, kjer je bila šola
narodne milice. Zbrali so dodatno gradivo.
30. septembra 1947 je bil novi muzej odprt za strokov-
no javnost in pripadnike ONZ. Čez 4 leta so ga preselili
v resorno šolo v grad na Igu pri Ljubljani, kjer je ostal
do avgusta 1953. Tedaj so ga preselili v Dom ljudske
milice na Kotnikovo ulico 8. Leta 1970 so ga prenesli v
Tacen, kjer je deloval v razširjeni obliki z velikim šte-
vilom novih zbirk do 22. julija 2001, ko ga je vodstvo
Policijske akademije začasno deponiralo na podstrešje
šolskega objekta.
Organizacijsko je kriminalistični muzej 1946 in 1947
spadal v oddelek za pobijanje kriminalitete Ministrstva
za notranje zadeve FLRJ, kjer so nastali pod vodstvom
načelnika Petra Zorka trije odseki: 

♦ odsek za pobijanje nedovoljene trgovine, nedo-
voljene špekulacije in gospodarske sabotaže,

♦ odsek za pobijanje splošne kriminalitete in 
♦ kriminalističnotehnični odsek.

Tu se je uveljavil Svetozar Šubarević, sprva kot grafolog
in pozneje, 1947, kot kustos kriminalističnega muzeja.
Leta 1948 se je oddelek za pobijanje kriminalitete  prei-
menoval v oddelek za kriminalistično službo, ki je imel:

♦ odsek za kriminalistična proučevanja in 
♦ odsek za kriminalistično tehniko. 

V tem odseku je že obstajal kriminalistični muzej z
“enim uslužbencem” (Svetozar Šubarević). “Zbiral in
urejal je predmete, ki so služili kot sredstvo za izvršitev
kaznivega dejanja ali so izhajali od storjenega kaz-
nivega dejanja.” 
Kriminalistični muzej je bil vseskozi v šoli narodne
milice in je istočasno služil za praktični pouk gojencev.
“Rekvizite muzeja so stalno dopolnjevali s corpora
delicti, s katerimi so bila storjena kazniva dejanja. V
muzeju so tudi shranjevali sodne ekspertize najdenih
sledi na kraju kaznivega dejanja, na podlagi katerih so

bili izsledeni storilci. Inventar kriminalističnega
muzeja je bil še nepopoln, manjkale so vitrine, zastek-
litev in okvirji” (iz poročila S. Šubarevića).
Prvi ohranjen dokument o ustanovitvi kriminalistič-
nega muzeja je Dopis vsem odsekom za notranje zadeve
pri OLO Ministrstva za notranje zadeve FLRJ, Oddelka
za pobijanje kriminalitete, dne 27. 8. 1947. Dopis je
podpisal načelnik oddelka Alojz Drenik.
V njem je naročal, da se je treba čimprej dogovoriti s
sodišči, da po “razsodbi” pošiljajo “corpora delicti” v
ustanovljeni kriminalistični muzej. Poleg  predmetov je
treba poslati tudi kratek opis dejanja, povzetek sodbe
in številko dopisa sodišča, da se po potrebi lahko na
sodišču dvigne kompleten spis.
Kriminalistična služba in sodišča v LR Sloveniji so se
prošnji, da bi pošiljali gradivo, zadovoljivo odzvali. O
uspešnejših zbiranjih gradiva priča poročilo Svetozarja
Šubarevića z naslovom Preureditev kriminalističnega
muzeja LR Slovenije, poslan Ministrstvu za notranje
zadeve FLRJ, Upravi kriminalistične službe, dne 20. 1.
1949, in Dodatek 6. 2. 1949.
Kazniva dejanja naj bi bila prikazana po naslednjih
tematikah:

1. Kazniva dejanja zoper življenje in telo
2. Kazniva dejanja gospodarske sabotaže
3. Kazniva dejanja zoper splošno ljudsko premože-

nje, premoženje zadružnih in drugih organizacij
4. Kazniva dejanja nedovoljene trgovine in nedo-

voljene špekulacije
5. Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost
6. Kazniva dejanja zoper državno upravo
7. Kazniva dejanja zoper pravosodje
8. Kazniva dejanja zoper občo varnost
9. Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa

10. Napravljanje lažnih listin
11. Napravljanje lažnega denarja
12. Kazniva dejanja zoper javno moralo
13. Kazniva dejanja zoper zasebno imovino 

Dopis vsem sodiščem v LR Sloveniji o preureditvi
muzeja z dne 23. 8. 1950 Jožeta Goričarja in Dopis
Okrajnemu ljudskemu odboru za obnovitev zbirke v
šolske namene, dne 14. 12. 1959 Naceta Majcna, po-
trjujeta, da je interes po razširitvi muzeja naraščal.
Naloge, ki naj bi jih muzej opravljal “s svojimi nazorno
prikazanimi corpora delicti, muzejskim arhivom in
drugim razstavnim materialom, naj bi bile predvsem
naslednje”, piše v svojem poročilu 1953 kustos kri-
minalističnega muzeja Svetozar Šubarević:

Začetki in razvoj
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1. “Celotno razstavljeno gradivo naj bi služilo dvigu
moralne zavesti vseh, ki bi bili upravičeni, da bi si
smeli s posebnim dovoljenjem ogledati krimina-
listični muzej.

2. Muzej naj bi služil šolskim namenom, tj. vzgoji
naših kadrov, ki bi kot gojenci naših šol in tečajev
ter izven resora študenti pravne, medicinske in
ekonomske fakultete mogli po ogledu muzeja bolj
živo slediti predavanjem v šoli, da bi si mogli
predavano snov bolje predstavljati ter se tako
resneje pripravljati za svoj poklic.

3. Razstavljeno gradivo in muzejski arhiv naj bi služil
kriminologom pri proučevanju zgodovine in raz-
voja kriminalitete kot velikega zla vsake socialis-
tične družbe ter vzporedno proučevanju krimina-
listike kot metode preprečevanja in pobijanja zlo-
činstvenosti.

4. Končno naj bi kriminalistični muzej predstavljal
rekapitulacijo naših uspehov in neuspehov v
preventivi, varnostni, poizvedovalni in preiskovalni
službi.”

Na prošnjo Društva muzealcev in konzervatorjev LRS z
dne 5. avgusta 1957, da vsi muzeji v Sloveniji čimprej
sporočijo podatke o muzeju za reprezentativno
publikacijo o muzejih v Jugoslaviji, zasledimo v
arhivskem gradivu naslednji odgovor:
“Podatki o kriminalističnem muzeju DSNZ LRS:

1. Kriminalistični muzej DSNZ LRS je bil ustanovljen
leta 1920.

2. Muzej je zaprtega tipa in služi v šolske in študijske
namene.

3. Tel. št. muzeja: 32 - 847.
4. Naslov muzeja: Kriminalistični muzej DSNZ LRS,

Ljubljana, Kotnikova 8.
5. Upravnik muzeja: Svetozar Šubarević, kustos.

Kriminalistični muzej DSNZ LRS obstoji od leta 1920.
Žal je utrpel zelo veliko škodo v drugi svetovni vojni.
Leta 1947 je bil znova vzpostavljen. Danes muzej
predstavlja lepo zbirko slik in predmetov, ki izhajajo od
storjenih kaznivih dejanj. Služi šolskim namenom pri
usposabljanju novih kadrov za uspešno borbo proti
kriminaliteti, hkrati pa je važen pokazatelj za prou-
čevanje zgodovine in razvoja kriminalitete na Slo-
venskem in vzporedno za proučevanje kriminalistike
kot metode preprečevanja in pobijanja zločinstvenosti.
Muzej je v sestavi DSNZ LR Slovenije.”
Okrajni ljudski odbor, Svet za kulturo in prosveto
Ljubljana, se je na podlagi 39. in 40. člena Zakona o
muzejih LRS (Ur. l. LRS, 32 - 166/59) z dopisom z dne
18. 12. 1959 strinjal z ustanovitvijo specifične muzejske
zbirke. 
Državni sekretar za notranje zadeve LRS Vladimir Ka-
dunec je 12. 1. 1960 izdal odločbo o ustanovitvi muzej-
ske zbirke kot notranje organizacijske enote Državnega
sekretariata za notranje zadeve LRS, sicer v sestavi

Uprave javne varnosti. Odločba je bila poslana:

1. vsem organizacijskim enotam DSNZ in njegovim
zavodom,

2. vsem okrajnim tajništvom in oddelkom za notranje
zadeve,

3. Inštitutu za kriminologijo,
4. Inštitutu za sodno medicino in
5. Državnemu sekretariatu za pravosodno upravo

LRS.

Isti dan je državni sekretar Vladimir Kadunec izdal
odločbo o imenovanju članov muzejskega sveta. Za
predsednika je bil imenovan Franc Bajt, načelnik
oddelka za kriminalistično službo v DSNZ LRS, za
tajnika Svetozar Šubarević, vodja muzeja, in za člane:

♦ Rado Brezovar, načelnik uprave za kriminalistično
službo v TNZ Ljubljana,

♦ Vlado Vidic, načelnik oddelka za kriminalistično
tehniko v DSNZ LRS,

♦ dr. Viktor Turnšek, načelnik oddelka za izvrševanje
kazni v DSNZ,

♦ Janez Pečar, vodja analitske grupe v krimina-
lističnem oddelku DSNZ,

♦ Milan Gombač, referent v UDV - DSNZ,
♦ Emil Pukovac, podpolkovnik LM v ULM,
♦ Drago Suhi, samostojni referent v oddelku za

varnost prometa v DSNZ,
♦ Miro Stojkovič, predavatelj v šoli DSNZ, kapetan 1.

razreda LM.

Iz tistega časa je bilo ohranjenih le nekaj primerov
kaznivih dejanj klasične kriminalitete: umori (največ-
krat s sekiro in drugimi orodji, ki se uporabljajo pri
vsakdanjih opravilih na podeželju), klasični vlomi (z
raznovrstnimi izvijači, “svinjskimi tacami” za vlome v
blagajne in s fizično silo). Kazniva dejanja so bila
prikazana v enostavni obliki: fotografija storilca, 2 do
3 fotografije z ogleda kraja kaznivega dejanja in
skromen opis dogodka. Vse skupaj je bilo nalepljeno
na bel papir in v črnem okviru obešeno na steno
hodnika Doma Maksa Perca, Kotnikova 8 v Ljubljani.
Državni sekretariat za notranje zadeve LR Slovenije
(DSNZ) je 13. maja 1954 ob dnevu ONZ v Domu
Maksa Perca odprl tudi priložnostno razstavo z
naslovom Deset let v službi ljudstva.
Razstava je bila odprta za javnost od 13. 5. do 5. 6. 1954.
Z razstavo so organizatorji (avtor je bil Svetozar
Šubarević, kustos muzeja) želeli:

♦ “popularizirati delo ONZ. Popularizacija dela ONZ
vpliva na eni strani vzgojno na javnost, utrjuje
njegovo autoriteto, krepi med množicami borbeno
razpoloženje proti vsem škodljivim pojavom ter jih
tako mobilizira k skupnemu sodelovanju z ONZ.
Istočasno vpliva tudi preventivno in vzgojno na
kršitelje in zlikovce,



♦ dati vsem uslužbencem DSNZ priliko, da se
seznanijo z razvojem njihove službe in z različnimi
službami, ki so jih opravljali v preteklosti in danes,

♦ izkoristiti to priliko in zbrati čimveč gradiva o delu
službe, zbrani material pa tudi po zaključku
razstave ohraniti v stalnem skupnem prostoru in ga
sproti dopolnjevati.”

Razstavo si je ogledalo 16.729 obiskovalcev. Vtisi z raz-
stave so bili pohvalni. Predstavniki politične oblasti,
vodilni uslužbenci DSNZ in drugi obiskovalci so
izrazili željo po stalni večji postavitvi muzeja, ki naj bo
“bogat z zgodovinskimi podatki ONZ in z njihovim
aktualnim delom”.
Leta 1970, ko je muzej dobil nove prostore v Srednji
strokovni šoli v Tacnu, se je vodstvo Republiškega
sekretariata za notranje zadeve (RSNZ) postavitve
novih muzejskih zbirk lotilo z vso resnostjo in
predanostjo.
Z dopisom ravnatelja Strokovne šole za notranje
zadeve  Alberta Topolška, višjega inšpektorja, z dne 22.
1. 1969, ki je bil poslan Francu Bajtu, Slavku Furlanu,
republiškemu sekretarju za notranje zadeve, Vladu
Vidicu, načelniku kriminalističnotehničnega laborato-
rija in vsem UJV v SRS, je bil s sklepom RSNZ SRS,
ravnateljstva in sveta Strokovne šole za notranje zadeve
v Ljubljani Kriminalistični muzej RSNZ SRS 1969
ponovno oživljen in priključen SŠNZ v Ljubljani. V
sklopu šolskih prostorov v Ljubljani, na Kotnikovi ulici
8, pa je bil ustanovljen kriminalistični kabinet. Bil je
urejen in najsodobneje opremljen z vsemi potrebnimi
aparaturami, tehničnimi pripomočki in kartotekami
za nazornejše teoretično in praktično izobraževanje
starejših kadrov za opravila iz kriminalistike in krimi-
nalistične tehnike. Poleg vseh prepoznavnih kartotek
(kartoteka MOS, kartoteke posebnih vidnih znamenj,
lažnih imen, ukradenih predmetov, strogega in
lokalnega nadzora, splošne daktiloskopije s kontrol-
niki, monodaktiloskopije s kontrolniki, kiroskopske
kartoteke), na katerih naj bi se bodoči delavci ONZ
učili sami ugotavljati dejstva, je bilo treba zbirati
primere konkretnih kaznivih dejanj, ki so značilni po
načinu storitve in po preiskovalnem postopku. Zato je
bila potrebna pomoč vseh uprav javne varnosti, ki so
predlagale konkretne primere, pripravljale fotografsko
gradivo, ekspertize in v povezavi s sodišči po pravno-
močnosti sodbe pridobile predmete iz kaznivega
dejanja (k. d.) za muzej.
Kriminalistični muzej se je delil v:

1. šolski oddelek in
2. zgodovinski oddelek.

V šolskem oddelku so bili predmeti  iz kaznivih dejanj
in gradiva, vezana na kazniva dejanja, od starejših do
današnjih ter vse službe, ki so neposredno ali posredno
vezane na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj. 

Šolski oddelek je imel naslednje “sektorje”:

♦ vhod v muzej, kjer je bilo prikazano delo miličnikov
javne varnosti,

♦ kriminaliteto po vrstah kaznivih dejanj,
♦ službo javne varnosti,
♦ sredstva službe javne varnosti,
♦ vodstvo in kazensko zakonodajo in 
♦ portrete kriminologov.

Zgodovinski oddelek je prikazoval kriminaliteto na
Slovenskem od 14. st. do 1920. Razstavili so primere
tipičnih kaznivih dejanj za posamezna obdobja z
varnostno, preventivno in kriminalistično službo ter
njenim vodstvom in izvrševanje kazenskih sankcij.
Da bi muzej resnično lahko služil svojemu namenu, to
je vzgojno-izobraževalnim potrebam ciljne publike
(vsem šolam Šolskega centra RSNZ, študentom pravne
in medicinske fakultete), ga je bilo treba sodobno in
kakovostno urediti. Isto leto je republiški sekretar za
notranje zadeve Silvo Gorenc imenoval komisijo in
podkomisije za kriminalistični muzej. 
V komisijo so bili imenovani:

♦ predsednik Anton Zupančič, ravnatelj Strokovne
šole za notranje zadeve, višji inšpektor,

♦ tajnik Svetozar Šubarević, kustos kriminalističnega
muzeja, in člani:

♦ Franc Bajt, vodja kriminalistične službe RSNZ,
♦ prof. dr. Ljubo Bavcon, profesor na Pravni fakulteti

v Ljubljani,
♦ Ivo Brezovnik, vodja sektorja v kriminalistični

službi UJV Ljubljana,
♦ Gojmir Jelenc, samostojni svetovalec na Repub-

liškem sekretariatu za občo upravo in pravosodje,
♦ prof. dr. Janez Milčinski, predstojnik sodnomedi-

cinskega inštituta Ljubljana,
♦ dr. Janez Pečar, predstavnik Kriminološkega

inštituta Ljubljana,
♦ Vlado Vidic, vodja kriminalističnotehničnih labora-

torijev RSNZ in
♦ Engelbert Zorc,  vodja odseka za kadete v SŠNZ.

Komisija je imela nalogo, da:

1. usmerja razvoj in delo kriminalističnega muzeja,
2. preuči program muzeja in ga odobri,
3. nadzoruje delo muzeja in ga strokovno izpopolnjuje.

Iz zapisnika 1. seje komisije za kriminalistični muzej z
dne 14. 1. 1970 in iz odločbe republiškega sekretarja za
notranje zadeve Silva Gorenca o imenovanju komisije
in podkomisij z dne 15. 12. 1971 razberemo, da so ko-
misijo sestavljali strokovni delavci RSNZ in predstav-
niki zunanjih inštitucij.
Komisija je določila program ureditve muzeja, us-
merjala zbiranje gradiva in nadzirala neposredno
urejanje. Program je sestavljal seznam konkretnih
kaznivih dejanj z območja cele Slovenije. 
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V komisiji, ki jo je sklical namestnik republiškega
sekretarja Peter Gluhar, je delovalo 7 podkomisij, za
vsako področje kazenske tematike posebej. Predsedniki
podkomisij so bili:

♦ Jože Predanič za zbirko krvnih deliktov,
♦ Ivo Brezovnik za zbirko premoženjskih deliktov,
♦ Tone Stezinar za zbirko gospodarske kriminalitete,
♦ dr. Bronislav Skaberne (iz Inštituta za krimi-

nologijo) za zbirko mladinske delinkvence,
♦ Franci Fatur za zbirko ilegalnih drog,
♦ Ciril Žerjav za zgodovinski oddelek izvrševanja

kazenskih sankcij in
♦ Ivan Winkler za zbirko javne varnosti. 

Za zbirko politične kriminalitete je bilo imenovanih
več delavcev Službe državne varnosti (SDV) na RSNZ,
za vsako področje posebej. V komisijo je bil imenovan
Janez Žnidaršič.

V tem času je prišlo tudi do kadrovskih sprememb v
muzeju. Kustos Svetozar Šubarević je izpolnil pogoje
za upokojitev. Na razpis v Delu se je prijavila in bila 3.
5. 1971 sprejeta na delovno mesto kustosinje krimina-
lističnega muzeja Biserka Debeljak, s končano filo-
zofsko fakulteto na oddelkih zgodovine umetnosti in
etnologije. Pogoj je namreč bil: visoka izobrazba druž-
boslovne smeri.

Za pripravo in prikaz kaznivih dejanj je komisija
oblikovala enoten sistem: prikazovala se bodo samo
tista kazniva dejanja, katerih storilci so znani in
pravnomočno obsojeni. Pripravljena bodo tako, da
bodo odgovorila na vseh 7 “zlatih“ vprašanj krimi-
nalistike. Poudarek bo na motivu in načinu storitve
kaznivega dejanja ter na kakšen način je bil storilec
odkrit.

Oblikovni scenarij je pripravil zunanji sodelavec
Branko Simčič, dipl. inž. arh. Ker je bila tematika
usmerjena v negativno življenjsko stran, je predlagal
bele črke na črni podlagi, podlaga za fotografije in za
predmete iz k. d. v vitrinah je bila svetlo modra.

Tehnični del oblikovnega scenarija je prevzela Uprava
javne varnosti Ljubljana. Načeloval ji je Janez Winkler,
načelnik kriminalistične službe je bil Ciril Žerjav in na
čelu kriminalistične tehnike je bil Franc Gašperšič.
Prvi teksti na črni podlagi in izdelava fotografij v
ustreznem formatu za prve panoje so nastajali v veščih
rokah fotografa Nika Mušiča, danes mojstra foto-
grafije.

Preurejeni kriminalistični muzej je bil uradno ponovno
odprt 13. maja 1973. Urejen je bil po zbirkah z nasled-
njim številom kaznivih dejanj:

♦ 20 kaznivih dejanj za zbirko krvnih in seksualnih
deliktov,

♦ 32 kaznivih dejanj za zbirko premoženjskih
deliktov,

♦ 16 kaznivih dejanj za zbirko gospodarske kri-
minalitete,

♦ 16 kaznivih dejanj za zbirko o ilegalnih drogah, z
zlorabami drog in posledicami uživanja in

♦ 32 kaznivih dejanj za zbirko politične kriminalitete.

Zbirka mladinske delinkvence je prikazovala pre-
prečevanje tovrstne delinkvence, poleg tega pa tudi
prevzgojo vedenjsko in osebnostno motenih otrok in
mladoletnikov, kar je bilo obogateno tudi s foto-
grafijami 14 inštitucij v Sloveniji, ki so se s tako
mladino ukvarjale in se ukvarjajo še danes.

Zgodovinska zbirka izvrševanja kazenskih sankcij je
prikazovala razvoj zločinstva in politike sankcioniranja
skozi stoletja pri nas in drugje. Nekaj gradiva za to
zbirko je posodil Narodni muzej v Ljubljani, nekaj ga je
zbral Svetozar Šubarević, tekstovno pa je priskočil na
pomoč Ciril Žerjav, predsednik podkomisije. 

Zbirka javne varnosti na hodniku muzeja je prika-
zovala dejavnost milice in njeno sodelovanje z
občinskimi organi na lokalni in medobčinski ravni.
Šest zbirk je bilo v bivših bivalnih sobah miličnikov
tečajnikov, za zgodovinski prikaz izvrševanja kazenskih
sankcij smo uporabili učilnico na levi strani muzej-
skega hodnika.

Leto pozneje smo v okviru muzeja pripravili in odprli
priložnostno razstavo “30 let v službi ljudstva”.
Odprta tudi za javnost, je sistematično prikazala
službe RSNZ, ki so se neposredno ali posredno vklju-
čevale v preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj. Veliko pozornost pri obiskovalcih je
vzbudil izreden razvoj kriminalistične tehnike s
sodobnimi pripomočki za tisti čas pri dokazovanju
materialnih dokazov, potrebnih za uspešen kazenski
postopek. Veliko zaslugo za ta napredek je imel Vlado
Vidic, dolgoletni vodja kriminalistične tehnike v
ONZ.

V Domu Maksa Perca je do 1981 ostala skromna zbirka
klasične kriminalitete, prikazana s fotografijami in
legendami na belem papirju in v črnih okvirih, ki se ni
dopolnjevala. Uporabljali so jo predavatelji krimi-
nalistike za miličnike pripravnike kot empirično
vrednost za dopolnitev teoretičnih znanj. Istega leta
smo zbirko preselili na podstrešje v Tacnu, v isti
prostor pa preselili razstavo Varnostno-obveščevalna
služba OF, ki je bila odprta 1976 v Tacnu ob 35-letnici
njene ustanovitve.

Čeprav je muzej dobil zaokroženo celoto že tedaj, delo
v njem ni bilo zaključeno. Obnovili smo dopis
sodiščem, ki so nam v vedno večjem številu pošiljala
gradivo, s katerim smo dopolnjevali kriminalistične
zbirke. Le na ta način smo obiskovalcem lahko
posredovali novejše načine storitev kaznivih dejanj ter
sodobnejše metode za njihovo odkrivanje.



4.2 Muzej organov za notranje zadeve

Leta 1976 je bil ustanovljen svet muzeja in z odločbo
republiškega sekretarja za notranje zadeve imenovani
njegovi člani. Citiram: “Ustanovi se svet muzeja ONZ,
ki ima nalogo usmerjati razvojno delo muzeja, tako da
bo njegovo gradivo obsegalo prikaz izsledkov vseh
področij dejavnosti ONZ ter da bodo teme ustrezno
usmerjene in izpopolnjene njegove zbirke in razstave.”
V obdobju od 1976 do 1982 se je dejavnost muzeja
razširila. Pojavila se je težnja nekaterih služb RSNZ
(predvsem 5. oddelka SDV) po zbiranju gradiva o
razvoju služb v ONZ. Na območju Slovenije so bili
ustanovljeni republiški odbor in pokrajinski odbori,
ki so začeli z intenzivnim zbiranjem gradiva o razvoju
služb notranjih zadev. Zbiranje in priprava gradiva za
muzejske zbirke, ki so prikazovale zgodovinski razvoj
ONZ od 1941 dalje, je narekoval organizaciji muzeja
ustanovitev drugega oddelka, oddelka o zaščiti
narodnoosvobodilnega gibanja. Ob odprtju razstave
ob 35-letnici Varnostno-obveščevalne službe, ki smo jo
skupaj z zunanjimi sodelavci pripravili in odprli 1976,
se je Kriminalistični muzej preimenoval v Muzej
organov za notranje zadeve. Razstava je bila pos-
tavljena v nekdanji učilnici na levi strani muzejskega
hodnika. Ob 40-letnici VOS OF 1981 je nastala nova
stalna zbirka o razvoju VOS OF. Za stalno zbirko je
pripravil opremo prostora in oblikovni scenarij za
postavitev zbirke Mihajlo Šoltes, dipl. inž. arh.
Učilnica Strokovne šole za notranje zadeve je postala
najlepše opremljen muzejski prostor: stene so bile
oblečene v temen les z vmesnimi rdečimi fugami, strop
je bil znižan za tri četrtine metra in na njem je bilo
montiranih preko 60 reflektorjev. Tla so bila na novo
prevlečena s sivim itisonom. (Estetska in zelo draga
investicija za opremo muzejskega prostora je bila v
celoti uničena leta 2000, in sicer zaradi prostorske
stiske takratnega IC, ki je po 24 letih ponovno
“potreboval” prostor za učilnico.)
Leta 1977 je bila odprta priložnostna razstava “40 let
od čebinskega manifesta”. Razstava je bila odprta za
javnost na dan otvoritve. Za notranje obiskovalce je bila
odprta en mesec. Postavljena je bila na muzejskem
hodniku. Slovesno jo je odprl Marjan Orožen, takratni
republiški sekretar za notranje zadeve. 
Velik poudarek v prikazovanju varnostnih služb in
družbene samozaščite je 1981 pomenilo gostovanje
zvezne razstave “Varnost in družbena samozaščita”. S
politično podporo najvišjih zveznih organov so jo
odprli ob 30-letnici ustanovitve ONZ (OZNA) 1974 v
Beogradu. Razstava je na več kot 500 m2 predstavila
zgodovinski razvoj ONZ v vseh republikah in
pokrajinah, ključna varnostna vprašanja posameznih
obdobij našega razvoja in v manjši meri proces
podružbljanja varnosti in družbene samozaščite. V
Sloveniji smo za podrobnejši prikaz slovenskih razmer
pripravili potrebne dopolnitve z dokumenti in

eksponati. Namen razstave je bil seznaniti občane z
aktualnimi varnostnimi vprašanji takratne družbe in
spodbuditi samozaščitno osveščenost ter varnostno
kulturo, zlasti pri mladih. Po dogovoru s predstavniki
uprav za notranje zadeve, ki so se posvetovali s
pristojnimi organi tudi na medobčinski in občinski
ravni, je razstava gostovala v 12 slovenskih krajih, kjer
so bile uprave za notranje zadeve. S tem smo razstavo
približali vsem lokalnim skupnostim in omogočili
obisk kar največjemu številu občanov. 
Obisk razstave je bil organiziran, prav tako vodstvo po
njej. Razstavo si je ogledala predvsem mladina
(študenti, dijaki in zadnji razredi osemletke), vsi
družbeno aktivni občani, ki so delovali na področju
družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe,
delavci na področju obrambe in zaščite, vštevši oficirje
JLA in Teritorialne obrambe, vojake, gojence posebnih
šol ter poslovne, upravne in druge delavce, ki so morali
poznati sistem družbene samozaščite, da so lahko
opravljali vsakodnevna dela in naloge.
Pokroviteljstvo nad izvedbo razstave v vsakem kraju je
prevzel pokrajinski komite za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito, ki je med drugimi
nalogami imenoval tudi delovno skupino za izvedbo
razstave. Vodil jo je eden izmed vodilnih delavcev
uprave za notranje zadeve, v njej pa so bili zastopani
vsi, ki so lahko prispevali k njeni uspešni izvedbi.
Stroški za postavitev in izvedbo razstave so bili
porazdeljeni. Zvezni sekretariat za notranje zadeve je
kril stroške za razstavno opremo, izdelavo fotografij,
panojev ter vitrin, RSNZ pa stroške razširitve in
dopolnitve razstave ter propagande (katalog, plakati
itd.), za organizacijo in postavitev, področne uprave za
notranje zadeve pa so prevzele stroške zavarovanja
razstave, prevoza, demonstracije tehnične opreme ipd.
Dodatne stroške: za prostor, kurjavo, razsvetljavo,
čiščenje, vodnike po razstavi in potrošni material pa so
poravnali občinski in medobčinski organi in
skupnosti.
Za tehnično izvedbo razstave je na republiški ravni bil
odgovoren RSNZ, na pokrajinski pa uprave za notranje
zadeve.
Izdelan in natisnjen je bil tudi katalog razstave, ki je
izšel v nakladi 500 izvodov. Napisala ga je Biserka
Debeljak, kustosinja Muzeja ONZ, ki se je za en mesec
preselila v pisarno RSNZ na Kidričevi 2 v Ljubljani.
Časovna razporeditev razstave v SR Sloveniji 1981 je
bila naslednja:

Ljubljana – Cankarjev dom, od 18. 3. do 31. 3.
Postojna – Hotel Predjama, od 3. 4. do 8. 4.
Koper – Poslovni center, od 10. 4. do 16. 4.
Nova Gorica – avla občine, od 20. 4. do 26. 4.
Slovenj Gradec – Umetnostna galerija, od 4. 5. do 8. 5.
Maribor – Poslovni center, od 11. 5. do 18. 5.
Murska Sobota – Srednješolski center, od 21. 5. do 26. 5.
Celje – Sejmišče, od 29. 5. do 7. 6. 
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Krško – avla občine, od 10. 6. do 16. 6.
Novo mesto – Dom JLA, od 19. 6. do 25. 6.
Trbovlje – Kulturni center, od 7. 9. do 13. 9.
Kranj – avla nove občinske zgradbe, od 16. 9. do 23. 9.

Stalna spremljevalca razstave Varnost in družbena
samozaščita po nekdanji Jugoslaviji sta bila uslužbenca
zveznega sekretariata za notranje zadeve Petar Petrović
in Ljubo Jasnić, v Sloveniji pa je vodstvo potujoče
razstave prevzel Bojan Belingar, nekdanji uslužbenec
ZSNZ. V RSNZ je bil za izvedbo razstave odgovoren
Edo Kranjčevič, republiški svetovalec. Naloga kus-
tosinje muzeja je bila vodenje organiziranih skupin po
razstavi in usposabljanje številnih vodičev za vodenje
po njih. Za vodenje so bili najpogostejši kandidati
kriminalisti posameznih uprav in študenti Višje šole za
notranje zadeve. Ni znano, ali so prevzeli delo
prostovoljno ali so jih predpostavljeni določili. Bilo jih
je veliko in vsi so nalogo vzeli resno. Z odlično
organizacijo posameznih uprav za notranje zadeve, ki
so z vso odgovornostjo priskočile na pomoč pri spre-
jemanju najavljenih skupin, vodenju in evidentiranju
skupin, reševanju nepredvidenih dogodkov in drugega,
so gostovanja razstave dosegla želeni cilj. Poleg pred-
sednika iniciativnega odbora za gostovanje razstave po
Sloveniji in koordinatorja z ZSNZ Eda Kranjčeviča gre
posebna zahvala tudi vsem takratnim načelnikom
uprav za notranje zadeve. Ti so bili: 

Ivo Samec in Tone Peršak – Ljubljana mesto in Ljub-
ljana okolica,
Tomaž Tušar – Postojna,
Vladimir Zupančič – Koper,
Zmago Vrtovec – Nova Gorica,
Silvo Komar – Slovenj Gradec,
Slavko Kleindinst – Maribor,
Bela Banfi – Murska Sobota,
Janez Paul – Celje,
Maks Unetič – Krško,
Tone Pezdirc – Novo mesto,
Marko Orožen – Trbovlje in 
Ludvik Slamnik – Kranj. 

Z organiziranim obiskom in drugimi akcijami je bil
dosežen cilj razstave; to je informirati in animirati.
Razstavo si je ogledalo preko 100.000 ljudi. 
V tem času je Odbor republiške skupnosti borcev VOS
OF Slovenije, skupaj z Arhivom RSNZ in Muzejem
ONZ, izdal publikacijo z naslovom Zbornik fotograf-
skih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slo-
venije 1941-1944. Biserka Debeljak, kustosinja Muzeja
ONZ, je zbrala in pripravila fotografsko gradivo. 
Določenim službam RSNZ, ki so imele predstavnika v
svetu muzeja, smo pomagali pri zbiranju gradiva in v
okviru muzeja odpirali tudi druge najprej priložnostne
razstave o zgodovinskem razvoju ONZ, pozneje pa kot
stalne zbirke oddelka o zaščiti narodnoosvobodilnega
gibanja. 

4.3 Muzej RSNZ od 1982 - 1991

Na podlagi Pravilnika o delu muzeja in sveta muzeja
Izobraževalnega centra ONZ, ki je bil sprejet 22.
novembra 1982, se je muzej preimenoval v Muzej
RSNZ. V tem obdobju so ga sestavljali 3 oddelki:

♦ kriminalistični oddelek z 8 zbirkami,
♦ oddelek o zaščiti narodnoosvobodilnega gibanja s 4

zbirkami in
♦ oddelek o razvoju varnostnega sistema.

Prva dva oddelka sta bila v IC v Tacnu, 3. oddelek, od-
delek o razvoju varnostnega sistema, je bil od nje-
govega odprtja, jeseni 1979, na Stražnjem Vrhu pri
Črnomlju. Prerez varnostnih služb v Bazi 24, ki ga je
pripravil 5. oddelek SDV pri RSNZ je bil namreč 1980
priključen muzeju ONZ. Oskrbnik muzejskega od-
delka v Bazi 24 je bil od njegove ustanovitve do 1.
septembra 1998 Franjo Kovač s Stražnjega Vrha št. 12.
Zaradi zahtevka po denacionalizaciji je Ministrstvo za
notranje zadeve vrnilo objekt, v katerem je bil oddelek
19 let, lastnikom. Razstavno gradivo smo deponirali v
Belokranjskem muzeju v Metliki. Vodstvo muzeja je
obljubilo, da bo oddelek vključen v njihove razstavne
prostore, ko bodo zagotovljena sredstva za sanacijo
strehe in razstavnih prostorov metliškega gradu.
Franjo Kovač in njegova žena Milka sta vseskozi vzorno
skrbela za “muzej”. Obiskov, najavljenih in nenajav-
ljenih, skupin je bilo po otvoritvi oddelka vedno več.
Prihajali so učenci iz dolenjskih in belokranjskih
osnovnih šol, dijaki srednjih šol iz Novega mesta in
Krškega, organizirane skupine borcev iz cele Slovenije,
obvezno vsako leto pa tudi dijaki Šole za miličnike
kadete in študenti Višje šole za notranje zadeve. Vse-
bina oddelka je bila posneta na magnetofonski trak, ki
ga je pripravila Biserka Debeljak, kustosinja muzeja
RSNZ. Najavljene skupine je vodila osebno. 
Po letu 1991 se je število obiskovalcev v “muzeju” red-
čilo, vendar so nenajavljene skupine ali posamezniki še
prihajali. 
Franjo Kovač je na podlagi pogodbe, ki jo je RSNZ in
pozneje MNZ, obnavljal vsako leto, dobival simbolični
honorar. 
Ker ni bilo denarja za simbolično zahvalo dolgolet-
nima oskrbnikoma Baze 24, se je v imenu RSNZ in
Izobraževalnega centra z osebnim darilom zahvalila
kustosinja sama. Podarila jima je etnološko zanimivo
vazo iz slame in knjigo J. V. Valvasorja Slava vojvodine
Kranjske. Zahvalo v pisni obliki je podpisal direktor
Izobraževalnega centra Marko Pogorevc. 
V zgodovinskih oddelkih, kjer so se zbirke vsebinsko
prepletale, je bil predstavljen del zgodovine organov za
notranje zadeve do 1989 še z naslednjimi zbirkami:

♦ Nastanek in delovanje Vojske državne varnosti, v
letu 1984,



♦ Varnostne službe v boju s kontrarevolucionarno
dejavnostjo od 1945 do 1950, v letu 1985,

♦ Nastanek in delovanje Narodne zaščite, v letu 1986,
♦ Delovanje zvez v ONZ od 1944 do 1952, v letu 1987

in 
♦ Oddelek za zaščito naroda od 13. maja 1944 do

osvoboditve, 9. maja 1945, ob 45-letnici, 1989.

V istem obdobju je bilo zbrano in pripravljeno gradivo
za naslednje priložnostne razstave:

♦ 20 let kadetske šole za miličnike, v dnevnem
prostoru v Tacnu, v letu 1987,

♦ 30 let Godbe milice v preddverju Slovenske filhar-
monije v Ljubljani, v letu 1978, 

♦ 40 let Godbe milice v preddverju Cankarjevega do-
ma v Ljubljani, v letu 1988.

Dejavnost muzeja se je razširila tudi na zunanje
inštitucije. Skupaj s T. Geršakom, asistentom pri izr.
prof. Edu Kranjčeviču na FSPN (danes Fakulteta za
družbene vede) v Ljubljani, smo 1986 opremili kabinet
za predmet varnostni sistem. Skupaj z odborom VDV
(Vojska državne varnosti), katerega predsednik je bil
general Branko Jerkič, in Dušanom Frankom, članom
odbora, smo 1987 zbrali in pripravili gradivo za
opremo spominske sobe v vojašnici 5. bataljona VDV v
Sežani, in 1988 opremili spominski prostor v Osnovni
šoli Baza 20 v Dolenjskih Toplicah na temo 1. brigada
VDV.
Skupaj s Pokrajinskim odborom Narodne zaščite za
Dolenjsko in Belo krajino, katerega predsednik je bil
Lado Stibrič iz Novega mesta, in Upravo za notranje
zadeve Novo mesto z načelnikom Tonetom Pezdircem
in inšpektorjem Tonetom Goletom smo 1988 pripravili
vsebinski scenarij za postavitev spominskega obeležja
Odseku za notranje zadeve v Bazi 28, in scenarij za
postavitev spominskega obeležja Narodni zaščiti v
Semiču. V imenu RSNZ je slednjega predstavila
kustosinja muzeja 13. maja 1987. Pokroviteljstvo nad
obema spominskima obeležjema so prevzele vse štiri
občine s tega območja: Novo mesto, Semič, Metlika in
Trebnje.
Do 1991 so se vrstila gostovanja z nekaterimi zgo-
dovinskimi zbirkami v vseh krajih, kjer so bile uprave
za notranje zadeve. V tem obdobju so bile delovne
usmeritve muzeja zastavljene v delovnem programu in
na podlagi sklepov muzejskega sveta za posamezna
leta, v mesečnih načrtih dela muzeja, predlogov re-
publiških odborov narodne zaščite, VDV in OZNE ter
vsebinskih rešitvah zgodovinopisne komisije pri
RSNZ, ki so bile strokovno povezane z muzejsko dejav-
nostjo in so pomenile izhodišče za izvedbo ugotov-
ljenih rezultatov.
Z razstavo “20 let Kadetske šole za miličnike” smo
gostovali v:

♦ Krajevni skupnosti E. Kardelja v Tacnu,
♦ Občini Ljubljana Šiška,

♦ Srednješolskem centru v Postojni,
♦ Poslovnem centru v Mariboru,
♦ Srednješolskem centru v Slovenj Gradcu,
♦ Gasilskem domu v Murski Soboti, 
♦ Kulturnem centru v Trbovljah,
♦ Domu JLA v Novem mestu,  
♦ Občini v Kranju,
♦ Pokrajinskem muzeju v Kopru,
♦ Kulturnem centru v Novi Gorici,  
♦ Domu JLA v Celju in
♦ Kulturnem domu v Krškem.

Z razstavo “Narodna zaščita”, ki je bila odprta 13. maja
1986 v dnevnem prostoru v Tacnu, smo gostovali v:
♦ Domu Španskih borcev Ljubljana Moste,
♦ Hotelu Jama v Postojni,
♦ Srednješolskem centru v Slovenj Gradcu,
♦ Srednješolskem centru v Murski Soboti,
♦ Kulturnem centru v Trbovljah,
♦ Domu JLA v Novem mestu,
♦ Novem traktu občine v Kranju,
♦ Pokrajinskem muzeju v Kopru,
♦ Občini v Novi Gorici,
♦ Domu JLA v Celju,
♦ Kulturnem domu v Krškem.

Z razstavama smo gostovali po Sloveniji v letih 1987 in
1988.

4.4 Muzej MNZ od 1991 do 1. 4. 2000

Družbenopolitične spremembe po osamosvojitvi
Slovenije, odpiranje v Evropo, politični pluralizem ter
vrsta drugih sprememb so pokazale med drugim tudi
potrebo po vzpostavitvi sodobnega, učinkovitega in
racionalnega varnostnega sistema, ki ne sme biti
odvisen od trenutnih družbenopolitičnih razmerij sil
(političnih strank). Depolitizacija oziroma departiza-
cija je bila prva sprememba v policiji, ki je bila for-
malno uzakonjena tudi v slovenski ustavi. Nekatere
organizacijske spremembe pa so bile izvršene že z novo
makroorganizacijo ONZ 1991. Spremembe v MNZ so
zajele zlasti reorganizacijo notranjih služb, medtem ko
je projekt javne varnosti skušal na novo organizirati
ONZ na terenu (na PP).
V tem obdobju je slovenska policija naredila korak tudi
k oblikovanju kodeksa policijske etike, ki je bil sprejet
novembra 1992, in mednarodnem povezovanju ter so-
delovanju. Vključila se je v mednarodno policijsko or-
ganizacijo IPA, kriminalistična služba v Interpol, stike
pa je začela iskati preko raznih oblik sodelovanja v
Svetu Evrope in Evropski uniji ter z navezavo nepos-
rednih stikov s posameznimi državami. Zakon o not-
ranjih zadevah iz 1980 je bil šestkrat spremenjen ali
dopolnjen, vse spremembe so narekovale politične
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spremembe in osamosvojitev Slovenije. Med drugimi
spremembami se je 1992 milica preimenovala v policijo
in miličnik v policista.
Oblikovanje Kodeksa policijske etike oziroma ideja o
tovrstnem dokumentu je bila prisotna že pred de-
mokratičnimi spremembami v RS. Decembra 1990 je
opredelil njegovo izdelavo kot ciljno nalogo tudi pro-
gram makroorganizacije ONZ. V času nastajanja
parlamentarne demokracije se je opuščala (ali naj bi se)
ideološka navezanost policije na oblast, pri tem pa so
se v odnosu med javnostjo in policijo pojavljali številni
problemi. To je bilo treba nujno odpraviti s pou-
darkom na večji profesionalnosti in strokovnosti pri iz-
vajanju nalog policije ter tudi s policijsko etiko in
deontologijo.
Kodeks policijske etike vsebuje splošna in temeljna
načela, ureja medsebojne odnose med pooblaščenimi
osebami ONZ RS in njihove odnose do državljanov,
inštitucij ter opredeljuje odgovornost za njihovo kr-
šitev. Upošteva tudi določila mednarodnih konvencij,
deklaracij in moralnopolitičnih standardov policije.
Spremembo in dopolnitev Zakona o notranjih zadevah
je narekovala, med drugim, tudi potreba po uskladitvi
zakona z amandmaji k Ustavi RS in z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. ONZ so namreč nosilci
določenih zbirk (muzejskih in drugih) oziroma
evidenc podatkov, za katere jih zakon pooblašča, da so
jih dolžni vzpostaviti, voditi, obdelovati, shranjevati in
posredovati drugim. Izhajajoč iz načela, da se osebni
podatki praviloma zbirajo neposredno od posamez-
nika, na katerega se nanašajo, in da lahko samo zakon
določa, da se lahko podatki zbirajo tudi od drugih
oseb, ali pridobivajo iz že obstoječih podatkov, je
potrebno, da v MNZ uporabljajo podatke drugih
subjektov, ki zakonito zbirajo podatke o posamezniku.
Zakon tudi določa, da v nobenih evidencah ni možno
shranjevati podatkov za mladoletne osebe, ki še niso
dopolnile 16 let.
Zadnja sprememba prejšnjega Zakona o notranjih
zadevah se nanaša na stavko pooblaščenih uradnih
oseb. ONZ, ki so tudi med stavko dolžni varovati
življenje ljudi in lastnino, urejati in nadzorovati
promet, preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva
dejanja, varovati določene osebe in objekte, dajati
nujno pomoč, varovati državne meje in izvajati
predpise s področja tujcev.
Vse naštete in druge spremembe so narekovale
pripravo novega zakona. Ne nazadnje je pomembna
tudi Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne
varnosti RS, ki je bila sprejeta decembra 1993.
Veliko teh sprememb je vplivalo tudi na delo Muzeja
MNZ in na nadaljnje zbiranje muzejskega gradiva.
Hkrati je interes za obisk muzejskih prostorov
skokovito naraščal. Ne samo strokovna javnost, ki se je
z dopolnitvijo Pravilnika o delu muzeja in muzejskega
sveta, vidno razširila, muzej so hoteli videti tudi
maturanti srednjih šol, invalidi, upokojenci in drugi.  

Pogosta razmišljanja ob gradivih z ogledov krajev
kaznivih dejanj so privedla do sklepov muzejskega
sveta, da je treba prikazati tudi kazni, ki sledijo po
pravnomočnosti sodbe. Gradivo o izvrševanju kazen-
skih sankcij skozi stoletja smo dopolnili še z današnjim
prikazom kaznovanja na območju Slovenije. Penološka
zbirka v kriminalističnem oddelku prikazuje s
fotografskim, tekstovnim in muzealskim gradivom vsa
področja prevzgoje obsojencev. 
Ob kontinuiteti gradiva od storitve kaznivega dejanja
do pravnomočne sodbe (razlago kaznovalne politike v
Sloveniji smo dopolnjevali z vsemi oblikami glavnih
kazni, opozorilnimi kaznimi in varnostnimi ukrepi)
smo začutili vrzel v vsebinski kontinuiteti med
muzejskimi zbirkami. Pojavilo se je vprašanje, na
kakšen način prikazati delo tistih, ki na krajih dejanj in
v kriminalističnih laboratorijih, danes Centra za foren-
zične preiskave, zbirajo materialne dokaze, potrebne za
bodoči kazenski postopek.
Vrzel smo dopolnili s prikazom Centra za krimina-
lističnotehnične preiskave pri MNZ, v katerem smo
predstavili delo vseh laboratorijev: fizikalnega, kemij-
skega, daktiloskopskega, fotografskega, za biološke
preiskave, preiskave dokumentov in pisav ter tehnično
varovanje.
Na predlog članov muzejskega sveta in posebne
komisije iz UKS ter predloga Ministrstva za pravosodje
RS smo za dopolnitev kriminalističnih zbirk muzeja
zbrali 150 primerov novih kaznivih dejanj z območja
cele Slovenije. Za njihov prikaz so nam posamezne
uprave za notranje zadeve radodarno in v kratkem času
poslale tudi fotografsko gradivo z ogledov krajev
kaznivih dejanj, materialne dokaze v obliki ekspertiz, v
muzeju pa smo pripravili tekstovno gradivo, ki je zbirke
obogatilo s kriminalističnega zornega kota, oziroma
odgovorilo na 7 “zlatih vprašanj” kriminalistike. Izved-
bo vsebinskega in oblikovnega scenarija je dokončala
kustosinja muzeja ob pomoči dolgoletnega zunanjega
sodelavca Staneta Uhana, takratnega pomočnika
direktorja Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani in
stalnega kašerja naših zbirk in razstav.
V istem obdobju smo dopolnili tudi zbirko mladinske
delinkvence. Iz Slovenskega šolskega muzeja smo
dobili gradivo, ki je predstavilo zgodovinski pregled
delovanja vzgojnih zavodov. Skrbno je bilo prikazana
naloga posameznikov in družbe za “zanemarjeno in
zapuščeno” mladino. Prvi del dopolnitve je posegel v
evropski prostor, v katerem je navajal vse oblike skrbi v
centralnih organizacijah “hospitalih”. Konec 19. st. pa
so začeli tudi v Sloveniji ustanavljati vzgojne oblike
karitativnega dela. Veliko zaslug je že pred 1. svetovno
vojno in med obema vojnama imel ljubljanski sodnik
Fran Milčinski. Njegove naslednike smo našli v
dopolnitvi zbirke z bogatimi pričevanji v dokumen-
taciji in fotografijah.
Zbirko politične kriminalitete je doletela recenzija,
najprej le naslov, dokaj hitro pa tudi vsebino. Zbirka se



je preimenovala v zbirko kaznivih dejanj, ki so bila
vezana na varnost RS in na njeno ustavno ureditev.
Sporna je postala dokumentacija raznih političnih
procesov in slovenske politične emigracije v ameriških
in evropskih državah, ki formalnopravno že od 1989
ne obstaja več.
“Sporno“ gradivo smo odstranili iz razstavnih pros-
torov in arhivirali, še prej pa smo dobili dokumentacijo
o nekaterih rehabilitacijah (na primer dr. Ljuba Sirca iz
Nagodetovega procesa, ki je bil rehabilitiran v Ljub-
ljani).
Po letu 1991 so vse zgodovinske zbirke oddelka o
zaščiti narodnoosvobodilnega gibanja romale v depo
(podstrešje Izobraževalnega centra v Tacnu). Na
zahtevo takratnega ministra Igorja Bavčarja smo v
enem dnevu arhivirali zbirke o Varnostno-obveščevalni
službi OF, Vojski državne varnosti in oddelku o zaščiti
naroda.
S sklepi muzejskega sveta in drugimi dogovori smo iz
Baze 24 v Stražnjem Vrhu pri Črnomlju začasno
preselili v Ljubljano muzejski oddelek, ga deloma
korigirali v oblikovnem scenariju in ga po enem
mesecu ponovno postavili v isti ambient. Muzealije so
bile arhivirane v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. 
Tudi zbirko o delovanju poveljstva in I. brigade VDV
smo iz Osnovne šole Baza 20 v Dolenjskih Toplicah
demontirali in preselili v del objekta na Stražnjem
Vrhu. Vodstvo osnovne šole je odstranitev zgodo-
vinskih dejstev pripisovalo spremembam na politič-
nem področju.
Odstranili smo tudi opremo kabineta za varnostni
sistem na FSPN (danes FDV) v Ljubljani in jo arhivirali
v Tacnu.
Iz Kočevske Reke smo pripeljali zbirko Zaščitna enota
NOV in POS in jo prav tako arhivirali.
Podrli in pripeljali v Tacen smo tudi razstavno zbirko o
delovanju I. brigade VDV, ki smo jo pripravili v
sodelovanju z republiškim odborom VDV in jo odprli
1987 v vojašnici Alberta Grudna - Bliska v Sežani. 
Na podstrešju v Izobraževalnem centru v Tacnu se je
tedaj znašlo 10 zgodovinskih zbirk:

♦ Varnostno - obveščevalna služba OF (od 15. avgusta
1941 do 19. februarja 1944), 

♦ Narodna zaščita (od 17. 10. 1941 do osvoboditve 9.
maja 1945),

♦ Vojska državne varnosti (od 19. februarja 1944 do
osvoboditve 9. maja 1945),

♦ Delovanje zvez v organih za notranje zadeve od
1944 do 1952,

♦ Varnostne službe v boju s kontrarevolucionarno
dejavnostjo (od 1945 do 1950),

♦ Šolanje v organih za notranje zadeve (razstavo smo
pripravili ob 20-letnici KŠM),

♦ Zaščitna enota NOV in POS (razstavo je pripravila
zaščitna enota s predsednikom odbora Ivanom
Hitijem. Odprta in razstavljena je bila v Kočevski
Reki do deponiranja v IC v Tacnu), 

♦ Prerez varnostnih služb (pripeljana iz kabineta
FSPN v Ljubljani),

♦ Oddelek o zaščiti naroda - OZNA (od 13. maja 1944
do 9. maja 1945),

♦ 40 let od Čebinskega manifesta (priložnostna
razstava ob jubileju). 

S spreminjajočimi se poudarki o usmeritvah muzeja s
preteklostjo, interpretirano “tako in drugače”, je
kontinuiteta začrtanih muzejskih programov začela
usihati. Arhivirano gradivo se ni več dopolnjevalo, niti
se niso pripravljale nove zgodovinske razstave.
Programi republiških in pokrajinskih odborov: VOS
OF, Narodne zaščite, Vojske državne varnosti (z odbori
posameznih brigad in Poveljstva VDV), Oddelka za
zaščito naroda, povezani z delom muzeja MNZ so
romali v arhiv MNZ, ki je bil takrat na Beethovnovi 3 v
Ljubljani. Poleg deponiranih razstav hranimo v depoju
tudi praporje posameznih služb – predhodnic današ-
njega varnostnega sistema. 
Da so se ohranila pričevanja, dokumentacija o službah,
ki so branile slovenski narod pred okupatorjem in
domačimi izdajalci med 2. svetovno vojno, se moramo
zahvaliti piscem bogatih publikacij:

mag. Ireni Mrvič za knjigo Zbornik fotografskih
dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije
1941 - 1944 s sodelavci (Jože Štok-Korotan, Biserka
Debeljak, kustosinja muzeja RSNZ, republiški in
pokrajinski odbori), 1984,
Dragu Vresniku za knjigi Druga brigada vojske državne
varnosti narodne obrambe 1987, Tretja brigada vojske
državne varnosti narodne obrambe, Ljubljana 1988.
Skupaj z Brankom Jerkičem sta napisala tudi knjigo
Zaščita in boj za svobodo 1944 – 1945. Izšla je v Ljub-
ljani 1999.
Nekaj zbranega gradiva hrani tudi Muzej novejše
zgodovine v Ljubljani. 
Za pisanje knjige o Narodni zaščiti so ob gostovanju
razstave o njej v Novem mestu potekali resni razgovori
s takratnim vodstvom Dolenjskega muzeja, Upravo za
notranje zadeve Novo mesto in pokrajinskim odborom
za NZ za Dolenjsko in Belo krajino. Žal je po
večkratnih sestankih ostalo le pri besedah. Vodstva so
se menjavala, menjaval se je tudi idejni program po-
sameznih inštitucij. 
Desetdnevna vojna v Sloveniji je bila povod za pripravo
nove zbirke oddelka o razvoju varnostnega sistema. Na
prvem sestanku organizacijskega odbora novembra
1993 pri načelniku novomeške uprave za notranje za-
deve Franciju Povšetu je bil sprejet sklep, da ob ustano-
vitvi Združenja Sever pripravim razstavo in stalno
zbirko muzeja MNZ z naslovom “Človeka nikar ...
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Aktivnosti policije v boju za samostojno in demokra-
tično Slovenijo”. Nemalo presenečena nad nalogo pred-
sednika združenja Davorina Bratuše, da je treba pri-
praviti razstavo do marca naslednjega leta, sem se lotila
zbiranja gradiva po najhitrejšem postopku. Gradiva je
bilo dosti, vendar ni bilo urejeno, ne kronološko, ne
pokrajinsko, ne organizacijsko in ne kadrovsko. 
Najprej sem poiskala pot v Muzej novejše zgodovine v
Ljubljani. Višji kustos Dejan Vončina mi je kolegialno
odstopil nekaj fotografskega gradiva. Predlagal mi je
tudi publikacije, ki so bile že v prodaji in tudi v
knjižnicah. Prva pomoč za pisanje scenarija postavitve
razstave, za katero je bilo izredno malo časa, so bile
naslednje publikacije: 

♦ Izza barikad - Pavle Čelik,
♦ Obranili domovino - Janez J. Švajncer,
♦ Premiki - Janez Janša, 
♦ Moja resnica - dr. Janez Drnovšek,
♦ Sto osamosvojitvenih dni - Danilo Slivnik,
♦ Vojna v Sloveniji - uredništvo Mladine in dr.

Za dopolnitev razstave po njeni otvoritvi mi je bila v ve-
liko korist knjiga Dan prej, ki so jo 1994 izdale Pri-
morske novice.
Razstava je bila odprta ob ustanovitvi Združenja  Sever
26. marca 1994 v preddverju zavarovalnice Tilia v
Novem mestu. Slavnostni govornik je bil Borut Likar,
direktor policije MNZ, odprl jo je minister Ivo Bizjak.
Po razstavi je več sto gostov vodila Biserka Debeljak,
kustosinja muzeja MNZ. Do leta 2001 (do 30. maja, ko
je Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Muzejem
MNZ in Civilno zaščito pripravil ob 10. obletnici
razstavo Vojna v Sloveniji 1991) je bila to prva in edina
razstava v Sloveniji, ki je dokumentirala vojno,
posredne in neposredne vzroke zanjo in predstavila čas
od 1. 12. 1989 do 26. 10. 1991 za celo Slovenijo. Muzej
narodne osvoboditve v Mariboru je pripravil že prej
razstavo na temo desetdnevne vojne, vendar samo za
štajersko območje, z naslovom “Človeka nikar ...”.
Začetek naslova za našo razstavo sem povzela po njej.
Razstava je zagledala “luč sveta” na hrbtni strani 44
razstavnih panojev OZNE (ostali panoji so depo-
nirani), ker ni bilo sredstev za nabavo novih. Kaširanje
je vzorno, kot zadnjih 18 let, opravil Stane Uhan iz
Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani. Naročilnico za
plačilo kašerja je podpisal sponzor, direktor zava-
rovalnice Tilia. 
Po otvoritvi razstave se je za Primorsko sestal odbor s
Slavkom Gerželjem s koprske UNZ, Zvonetom
Kelherjem iz novogoriške UNZ in Maksom Oblakom iz
postojnske UNZ z namenom, da zberemo gradivo in
dokumentirano dokažemo tudi na razstavi, da se je
vojna za Slovenijo začela že 26. junija 1991, se pravi dan
prej, kot je še nekaj časa po koncu vojne veljalo pre-
pričanje, da se je vojna začela 27. junija 1991. Gradiva je
bilo tokrat že več kot novembra prejšnjega leta, saj se je

tudi v MNZ oblikoval organizacijski odbor za zbiranje
vojnega gradiva, njegovo proučevanje in za znanstveni
pristop k temi Vojna v Sloveniji 1991. Predsednik je
postal Toni Bukovnik, delavec MNZ v službi za stike z
javnostjo. Glavnina gradiva iz vseh UNZ je pristala v
bunkerju v Gotenici. Z njim sem si pomagala tudi pri
dopolnitvi razstave. Predsednik odbora je na podlagi
gradiva pripravil publikacijo Sever – Koper, ki je izšla
1996. Uvodne misli v knjigi sta prispevala Igor Bavčar
in takratni minister Andrej Šter. 
Omenjena razstava, ki je postala sestavni del muzeja
oziroma stalna zbirka v oddelku o razvoju varnostnega
sistema, je gostovala in še gostuje ob najrazličnejših
jubilejih po celi Sloveniji.

Posavski muzej Brežice 1. 12. 1994,
Slovenski šolski muzej v Ljubljani 1. 12. 1995,
Debeli rtič 1. 12. 1996,
MNZ, Štefanova 2, Ljubljana 1. 12. 1997,
KD Velenje 26. 6. 1998,
Divača in Sežana 26. 6. in 28. 6. 1999,
Nova Gorica 11. 9. 2000,
Zavarovalnica Triglav v Kranju 1. 12. 2000,
ZIM Maribor 10. 5. 2001,
KD Srečka Kosovela v Sežani 22. 6. 2001,
del razstave ob otvoritvi nove PP Bovec 27. 6. 2001,
Šempeter pri Novi Gorici 30. 11. 2001,
KS Janeza Trdine, Novo mesto 28. 3. 2004.

Z delom razstave smo dopolnili delo policije na dnevih
odprtih vrat na PP Domžale 3. 10. 2001 in na PP Ljub-
ljana Bežigrad 24. 10. 2001.
PP Domžale in PP Lj. Bežigrad smo posodili tudi del
razstave o ponarejanju denarja.

4.5 Vodilni delavci v ONZ, ki so od ustano-
vitve do začasnega deponiranja muzeja
podpirali razvoj, strokovnost muzeja
ONZ in potrebo po učno-vzgojnem
procesu v njegovih zbirkah

Republiški sekretarji in ministri:

1. Zoran Polič – minister MINOT  od 5. 5. 1945 do 6.
4. 1946,

2. Ivan Maček – minister  MINOT od 6. 4. 1946 do
17. 6. 1946,

3. Boris Kraigher – minister MINOT od 26. 6. 1946
do 31. 1. 1953,

4. Niko Šilih – državni sekretar za notranje zadeve od
31. 1. 1953 do 31. 12. 1953,

5. Mitja Ribičič – državni sekretar za notranje zadeve
od 31. 1. 1953 do 31. 12. 1958,

6. Vladimir Kadunec – državni sekretar za notranje
zadeve od 1. 1. 1958 do 25. 4. 1963,



7. Riko Kolenc – republiški sekretar za notranje
zadeve od 26. 4. 1963 do 20. 10. 1966,

8. Slavko Furlan – republiški sekretar za notranje
zadeve od 1. 11. 1966 do 18. 4. 1969,

9. Silvo Gorenc – republiški sekretar za notranje
zadeve od 1. 6. 1969 do 29. 2. 1972,

10. Marjan Orožen – republiški sekretar za notranje
zadeve od 1. 3. 1972 do 31. 3. 1978,

11. Janez Zemljarič – republiški sekretar za notranje
zadeve od 9. 5. 1978 do 15. 7. 1980,

12. Tomaž Ertl – republiški sekretar za notranje
zadeve od 16. 6. 1980 do 7. 11. 1990,

13. Igor Bavčar – republiški sekretar za notranje
zadeve od 16. 5. 1990 do 30. 6. 1991 in minister za
notranje zadeve od 1. 7. 1991 do 24. 1. 1993,

14. Ivan Bizjak – minister za notranje zadeve od 26. 1.
1993 do 7. 6. 1994,

15. Andrej Šter – minister za notranje zadeve od 8. 6.
1994 do 27. 2. 1997,

16. Mirko Bandelj – minister za notranje zadeve od 28.
2. 1997 do 23. 3. 1999,

17. Borut Šuklje – minister za notranje zadeve od 24.
3. 1999 do 7. 6. 2000,

18. dr. Peter Jambrek – minister za notranje zadeve od
8. 6. 2000 do 30. 11. 2000,

19. dr. Rado Bohinc – minister za notranje zadeve od
1. 12. 2000 do 3. 12. 2004,

20. Dragutin Mate – minister za notranje zadeve od 3.
12. 2004 dalje.

Ravnatelji in direktorji šole:

1. Janko Mehle – ravnatelj strokovnih tečajev do 1.
10. 1965,

2. Albert Topolšek – ravnatelj Strokovne šole za
notranje zadeve od 1. 10. 1965 do 30. 9. 1968,

3. Anton Zupančič – ravnatelj Srednje strokovne šole
od 1. 10. 1969 do 28. 2. 1975,

4. Ivan Winkler – ravnatelj Šolskega centra za
strokovno izobraževanje delavcev v ONZ od 17. 2.
1975 do 14. 2. 1976,

5. Franc Molan – ravnatelj Šolskega centra za
strokovno izobraževanje delavcev v ONZ od 15. 2.
1976 do 30. 4. 1976 in od 1. 5. 1976 do 14. 11. 1977
direktor Šolskega centra RSNZ,

6. Vlado Gruden – direktor Šolskega centra od 15.
11. 1977 do 14. 9. 1979,

7. Franc Kostrevc – v. d. direktorja ŠC, zaradi bolniške
odsotnosti Vlada Grudna od 24. 5. 1979 do 30. 6.
1979, od 15. 9. 1979 do 14. 11. 1979 v. d. direktorja
Šolskega centra RSNZ in od 15. 11. 1979 do 30. 11.
1980 direktor Šolskega centra RSNZ,

8. Franc Malovrh – direktor Šolskega centra RSNZ
od 1. 9. 1980 do 15. 8. 1982,

9. Vladimir Zupančič – direktor Izobraževalnega
centra ONZ od 15. 8. 1982 do 30. 12. 1986 in od 1.
1. 1987 do 28. 2. 1987 pogodbeno na isti funkciji,

10. Nikolaj Šebart – direktor Izobraževalnega centra
ONZ od 1. 3. 1987 do 31. 8. 1991,

11. Peter Jeglič – direktor Izobraževalnega centra ONZ
od 1. 9. 1991 do 30. 6. 1995,

12. mag. Vinko Gorenak – direktor Uprave za kadre in
izobraževanje od 1. 7. 1995 do 30. 6. 1997,

13. Marko Pogorevc – direktor Izobraževalnega centra
od 1. 7. 1997 do 1. 4. 2000 in direktor Policijske
akademije od 1. 4. 2000 do 1. 7. 2000,

14. Marjan Ferk – direktor PA od 1. 7. 2000 dalje,
stagniral obstoj in razvoj muzeja ONZ, omejeval
obiske za strokovno in občo javnost ter ga začasno
deponiral 22. julija 2001. 

Odgovorni za razvoj in delo muzeja:

1. Peter Gluhar – namestnik republiškega sekretarja,
zadolžen za aktualizacijo kriminalističnega mu-
zeja 1970,

2. Franc Bajt – predsednik muzejskega sveta od 1970
do 1976,

3. Edo Kranjčevič – namestnik sekretarja RSNZ, pred-
sednik sveta Šolskega centra, zadolžen za zgo-
dovinske zbirke in razstave muzeja ONZ, njihova
gostovanja po celi Sloveniji ter za postavitve zgo-
dovinskih razstav na zunanjih lokacijah (na FSPN,
v Bazi 20 na Stražnjem Vrhu, v vojašnici Alberta
Grudna - Bliska v Sežani, v OŠ v Dolenjskih Top-
licah, v Kočevski Reki itd.), od 1976 do 1986,

4. Vlado Gruden – predsednik muzejskega sveta od
1986 do 1988,

5. Dore Dovečar – namestnik republiškega sekretarja
RSNZ, predsednik muzejskega sveta od 1988 do
1991,

6. dr. Darko Maver – direktor OZK MNZ, predsednik
muzejskega sveta od 1991 do 1993,

7. Mitja Klavora – direktor OZK MNZ, predsednik
muzejskega sveta od 1993 do 1995,

8. mag. Anton Dvoršek – direktor OZK MNZ,
predsednik muzejskega sveta od 1995 do 1997,

9. Marjan Pogačnik – direktor OZK MNZ, pred-
sednik muzejskega sveta od 1997 do 2000,

10. Dušan Mohorko – direktor UZK MNZ, pred-
sednik muzejskega sveta do reorganizacije MNZ in
Policije, do 1. 4. 2000, ki se je zavzemal za obstoj
muzeja, vendar so ga močnejši preglasili, zato je
obstoj in razvoj muzeja ONZ od aprila 2000 dalje
stagniral (s PU ni bilo mogoče več dobivati gradiva
za dopolnitev kriminalističnih zbirk, onemo-
gočeno je bilo terensko delo ali zreducirano na
minimum, težave so bile povezane s podpisi za
potne naloge, za službene prevoze in še in še),
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11. Stjepan Kovačević – direktor UZK MNZ od 3. 4.
2002 dalje, odnos do rešitve muzejske prob-
lematike je neznan.    

Na podlagi 17. člena Statuta Izobraževalnega centra
organov za notranje zadeve z dne 15. 7. 1981 in 5. člena
Pravilnika o delu muzeja in Sveta muzeja ONZ z dne 7.
1. 1983 je Svet Izobraževalnega centra organov za
notranje zadeve na svoji seji 14. 3. 1991 sprejel naslednji
sklep:

Razrešijo se člani Sveta muzeja:

Dore Dovečar,
Lovro Bregar,
Boris Orehek,
Tomo Čas,
Pavle Martonoši,
Milan Kovačič,
Bojan Potočnik.

Za nove člane Sveta muzeja se imenujejo:

mag. Boris Žnidarič,
Alojz Žist,
dr. Janez Pečar.

Celotni sestav Sveta muzeja je:

dr. Darko Maver – predsednik,
Srečko Brišar – USDV – član,
Aldo Carli – RSPU – član,
Biserka Debeljak – IC – tajnik,
Janez Golja – UZK – član,
dr. Jože Lovšin – ISM – član,
dr. Janez Pečar – Inštitut za kriminologijo – član,
Jože Vehovec – USS – član,
Matija Žgajnar – Muzej revolucije – član,
Alojz Žist – član,
mag. Boris Žnidarič – UM – član.

Svet muzeja je prenehal obstajati brez razrešitev
predsednika, članov ter tajnika sveta, ko je zapustil
MNZ zadnji predsednik Dušan Mohorko. Pred njim so
direktorji OZK avtomatično prevzeli tudi funkcijo
predsednika Sveta muzeja. Seje sveta so bile po
prenehanju predsednika dr. Darka Mavra redke ali jih
ni bilo več. Prizadevanja Dušana Mohorka, da Svet
muzeja nadaljuje s svojim dolgoletnim poslanstvom, so
ostala neuspešna.

4.6 Položaj Muzeja organov za notranje
zadeve

Do 1971 je bil kustos muzeja ONZ Svetozar Šubarević.
Na razpis v časopisu Delo se je prijavila Biserka
Debeljak, prof. umetnostne zgodovine in diplomirana
etnologinja, in bila 1. 5. 1971 sprejeta na delovno mesto
kustosinje kriminalističnega muzeja v Strokovni šoli za

notranje zadeve. V času njenega trimesečnega porod-
niškega dopusta od decembra 1971 do 15. marca 1972
je pripravljal gradivo za zbirke kriminalističnega
muzeja pogodbeni delavec Alojz Voje, upokojeni de-
lavec UJV Ljubljana. 
Muzej ONZ je sodil v različne organizacijske enote po
naslednjem vrstnem redu:

♦ od 1947 do 1967 – Oddelek za pobijanje krimina-
litete v MINOT do 1953, nato v DSNZ in od 1963 v
RSNZ 

♦ od 1967 do 1976 – Uprava Strokovne šole za not-
ranje zadeve RSNZ

♦ do 1981 – Uprava Šolskega centra RSNZ
♦ 1981 do 1986 – Uprava  Izobraževalnega centra ONZ
♦ 1986 do 1995 – Skupne službe Izobraževalnega cen-

tra ONZ
♦ 1995 do 1997 – Srednja policijska šola Izobra-

ževalnega centra ONZ
♦ 1997 do 1999 – Srednja policijska šola Uprave za

kadre in izobraževanje
♦ 1999 do 2000 – Uprava Izobraževalnega centra (do

1. 4. 2000)
♦ 1. 4. 2000 dalje – Oddelek za podporo Policijske

akademije

Muzej organov za notranje zadeve
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Kriminalistični oddelek je prikazoval kazniva dejanja z
območja RS v naslednjih zbirkah:

♦ zbirka krvnih in seksualnih deliktov z uboji, umori,
detomori, spolnim nasiljem, ilegalnimi splavi in
samomori (ne glede na to, da samomori niso
kazniva dejanja);

♦ zbirka premoženjskih deliktov s tatvinami vseh
vrst, od navadnih, vlomnih, drznih, roparskih, do
oboroženih ropov;

♦ zbirka gospodarskega kriminala z vsemi značil-
nostmi, od poneverb, korupcije, ponarejanja in
pranja denarja, poslovnih goljufij, ekološke krimi-
nalitete, tihotapske, davčne itd.;

♦ zbirka ilegalnih drog, posledice uživanja drog in
kazniva dejanja v zvezi s preprodajo in tihotap-
stvom;

♦ zbirka mladinske delinkvence z domovi za reha-
bilitacijo problematičnih mladoletnikov do danes;

♦ zbirka kaznivih dejanj, ki so vezana na varnost
države Slovenije in na njeno ustavno ureditev, od
diverzij, vohunstva, terorizma, atentatov in sabotaž
(nekdanja zbirka politične kriminalitete).

V naštetih zbirkah so bila prikazana kazniva dejanja po
naslednjem konceptu: s fotografijami in tekstom na
panojih in s predmeti iz k. d. v vitrinah. Fotografije so
predstavljale ogled kraja k. d. in materialne dokaze
(ekspertize in drugo), potrebne za obsodbo, tekstovni
del je skušal odgovoriti na vseh 7 “zlatih” vprašanj
kriminalistike: KAJ? KDAJ? KJE? KAKO? S ČIM?
ZAKAJ? in KDO?
Naloga policije je, da s preiskovanjem kaznivih dejanj
preverja, išče in ugotavlja naslednje:

♦ KAJ se je v resnici zgodilo? Ugotavlja vrsto kaz-
nivega dejanja, kdo je žrtev, posledico storitve, ka-
tero dobrino je storilec napadel in višino materialne
škode;

♦ KDAJ je bilo storjeno kaznivo dejanje? Ugotavlja čas
storitve;

♦ KJE je bilo storjeno kaznivo dajanje? Ugotavlja kraj
storitve;

♦ KAKO je bilo storjeno kaznivo dejanje? Ugotavlja
način storitve kaznivega dejanja. Pri tem si pomaga
s predmetom, s katerim je bilo storjeno kaznivo
dejanje ali s posledico uporabe predmeta;

♦ S ČIM je bilo storjeno kaznivo dejanje? Ugotavlja
sredstvo storitve kaznivega dejanja;

♦ ZAKAJ je storilec storil kaznivo dejanje? Ugotavlja
motiv kaznivega dejanja;

♦ KDO je storilec kaznivega dejanja? Z zbiranjem
obvestil ugotavlja storilca, pomagača itd.

Odgovori na vprašanja: KAJ, KDAJ, KJE in S ČIM
pojasnjujejo objektivno stran kaznivega dejanja,
odgovora na vprašanji ZAKAJ in KDO pa se nanašata
na subjektivno stran.
V opisu in v dopolnilni razlagi so bili odgovori na
zastavljena vprašanja bolj ali manj jasni in razumljivi. 
Ob podrobnejšem prikazu kaznivega dejanja je bilo
treba poudariti ukrepe, ki so bili potrebni:

♦ da so se odkrile in zavarovale sledi kaznivega
dejanja,

♦ da so se zbrala pomembna obvestila, ki so bila
koristna za uspešen kazenski postopek in

♦ da so na osnovi teh izsledili storilca.

Po presoji resničnosti ovadbe, da je bilo storjeno
kaznivo dejanje, je velikega pomena zavarovanje kraja
dejanja. Na kraju so ostale spremembe, ki jih je storilec
pustil za sabo in jih je bilo treba odkriti in zavarovati.
Istočasno je na kraju dejanja policist, ki je prvi prišel na
kraj, že zbiral od prisotnih prva obvestila in si jih
beležil. Kraj je bilo treba zavarovati širše, tudi do kroga
v premeru 100 m, če je bilo kaznivo dejanje storjeno na
prostem. Pri tem je bilo pomembno opozoriti stro-
kovno javnost, bodoče policiste in kriminaliste, da so
pozorni na lastno gibanje, da ne bi uničevali sledi ali
puščali svojih. 
Fotografiranje je eno najpomembnejših opravil pri
ogledu in zavarovanju kraja kaznivega dejanja.
Fotografira se vse, kar se policistu zdi potrebno, da bo
ohranil pravo podobo kraja kaznivega dejanja.
Fotografira se širša in bližnja okolica ter vse do središča
poteka dogodka. Vedno je dobro izdelati skico, v katero se
pozneje vrišejo še druge ugotovitve. Stereofotogrametrija
– fotografiranje in izmera prostora z dvema kamerama, se
uporabljata že nekaj let tudi v Sloveniji.
Policisti kraj spreminjajo samo takrat in toliko, kolikor
je potrebno:

♦ da pomagajo žrtvi,
♦ če je ogroženo življenje ali premoženje,
♦ če je oviran promet ali
♦ če se je bati, da bodo sledi uničene.

Ločiti je treba statični del ogleda od dinamičnega. Pri
prvem mora ostati kraj dejanja nespremenjen, ker
dokumentira stanje. Takrat preiskovalci nič ne
premikajo in ničesar ne spreminjajo. Pri proučevanju
splošnega videza skušajo odgovoriti na vprašanja,
zaradi katerih so prišli.

Kriminalistični oddelek Muzeja organov za notranje zadeve
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V naslednji fazi, dinamičnem ogledu, se pregleda in
preuči vse do zadnje podrobnosti. Takrat stvari že
premikajo z namenom, da odkrivajo sledi, kar je
najvažnejša naloga tega ogleda. Ugotovitve ogleda se
zapišejo v zapisnik o ogledu kraja dejanja, ki je rezultat
dobrega ali slabega ogleda. Od tega je marsikdaj od-
visen sodni postopek. 
Kriminalističnotehnično zavarovati sledi pomeni, pois-
kati sledi s kriminalističnotehničnimi metodami, jih
dokumentirati in ohraniti za laboratorijske preiskave
in za nadaljnji sodni postopek.
Ob tem je treba vedeti, kako je sled nastala, kje jo je
možno najti, kako jo izzvati in kako zavarovati. Izzvane
sledi pri kriminalistični tehniki odgovorijo na postav-
ljena vprašanja.
Način storitve kaznivega dejanja – modus operandi, je
pomemben indic, ki pokaže, kdo bi lahko bil storilec.
Načini se spreminjajo in izpopolnjujejo, kar je odraz
razvoja tehnologije in večjega znanja storilca, kljub
temu pa je v načinu storitve sled, ki je lastna le storilcu,
kar se dobro vidi pri povratnikih. Iskanje storilca po
načinu storitve je zajeto v kartotekah MOS, v zadnjih
letih vodenih računalniško.
Način storitve kaznivega dejanja se največkrat ugo-
tavlja:

♦ na kraju dejanja pri ogledu,
♦ z zbiranjem obvestil od žrtev,
♦ z zbiranjem obvestil od očividcev, 
♦ z zbiranjem obvestil od osumljencev in 
♦ s preučevanjem raznih uradnih zaznamkov, poročil

itd.

Za način storitve so pomembni predvsem:
♦ vrsta k. d.,
♦ vrsta objekta,
♦ način premagovanja ovir,
♦ cilj k. d.,
♦ sredstva storitve k. d. ipd.,

za odkritje storilca povratnika pa tudi:
♦ storilčeve sposobnosti,
♦ spretnosti,
♦ navade,
♦ posebna nagnjenja in
♦ osebne lastnosti.

Za preiskavo je pomemben tudi corpus delicti. Po
obliki poškodbe je namreč mogoče ugotoviti sredstvo,
s katerim je bilo povzročeno kaznivo dejanje. Poučni
primeri so v zbirkah klasične kriminalitete (poškodba
na lobanjski kosti s kleščami kombinirkami, poškodba
glave z likalnikom na oglje ipd.).
Pri krvnih deliktih prevladujejo orodja, ki se uporab-
ljajo na podeželju; statistično je ugotovljeno, da tam še
vedno najpogosteje prihaja do teh zvrsti kaznivih
dejanj. V vitrinah so: sekire, različna bodala, kamni,
ročica lesenega kmečkega voza, omela, železne palice,

različni strupi, po vojni 1991 zlasti orožje, pa tudi
predmeti, predelani v nevarno orožje (nalivno pero,
sprehajalna palica, sekira, dežnik, mobitel ...).
Motiv za kaznivo dejanje ima predvsem pri krvnih
deliktih pomembno vlogo pri ugotavljanju, kdo je
storilec. Če ugotovimo motiv, je lažje odkriti, kdo je
storilec. Motiv se ugotavlja po:

♦ vrsti kaznivega dejanja,
♦ žrtvi ali dobrini, ki je bila napadena,
♦ načinu storitve in
♦ drugih okoliščinah.

Tudi osebnost žrtve je zelo pomembna za ugotavljanje
motiva.
Možni so tudi zavajajoči ali fingirani motivi. Nazoren
primer samomora, fingiran s sledmi roparskega
napada s smrtno posledico, dokazuje, kako pomemben
je natančen ogled kraja; ali prisotnost cigaretnih
ogorkov na kraju dejanja, čeprav storilec ni bil kadilec
ipd. Storilci si namreč želijo, da bi za seboj zabrisali
sledi. Če to ni mogoče, želijo preiskovalce speljati na
napačno sled. Eden takšnih načinov je tudi zavajanje z
motivom.
To je le nekaj elementov, ki jih je bilo treba analizirati
ob posameznih primerih kaznivih dejanj:
♦ zaradi namena obiska v muzeju kot pomembnega

dopolnila k teoretičnim predavanjem v razredu, 
♦ zaradi različnih oblik kriminalitete v Sloveniji in ne

nazadnje
♦ zaradi bogatitve slovenske kriminalistike ob spoz-

navanju obravnavanih primerov v teoriji in praksi.

Zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov smo 1998
prekrili polna imena storilcev in žrtev, ne glede na to,
da smo vključevali v zbirke primere k. d. vedno po
pravnomočnosti sodbe; kar pomeni, da je bil storilec
znan in pravnomočno obsojen. Pieteta do žrtev ali
njihovih sorodnikov se je odražala tudi v prikrivanju
imen in priimkov.
Za boljše razumevanje tistim, ki ne poznajo kazen-
skega in procesnega prava, pa opisani členi naj-
novejšega Kazenskega zakonika R Slovenije pred
opisanimi konkretnimi primeri zagotavljajo razum-
ljivo primerjavo. Pri predavanjih v muzeju se je bilo
treba posluževati tako kriminalističnega kot tudi
kazenskopravnega izrazoslovja kot podlage za za-
četek razlage.
Za aktualizacijo primerov so vzorno skrbeli direktorji
UKS na MNZ, povezani z direktorji kriminalistične
službe na PU, članom muzejskega sveta z MP in kus-
tosinjo muzeja. Direktorji UKS so se žal hitro menjavali
in nekateri niso uspeli niti nadaljevati s prakso
prejšnjih, da bi na sestankih vsak prvi teden v mesecu z
direktorji krim. služb PU opozarjali na pripravo novih
primerov za muzejske zbirke. Kljub temu smo bili
vedno na tekočem in vsaj z informacijami dopolnjevali
primere iz prakse. Dodatno nalogo so posamezne
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službe sprejele z razumevanjem in dokaj hitro poslale
gradivo, ki smo ga želeli.

Z velikim razumevanjem so pripravljali gradivo za
tehnično izvedbo delavci Centra za kriminalistično-
tehnične preiskave. Danes je to Center za forenzične
preiskave, zaenkrat še pri GPU MNZ. Njihov direktor
in fotografi so z veliko mero potrpežljivosti redno
sodelovali pri dopolnjevanju zbirk. Pri tematskih
razstavah, ko je bilo treba izdelati tudi preko 1000
fotografij ustreznega formata, pa smo dneve in tedne
stali pri njih. In teh tematskih ali priložnostnih razstav
ni bilo malo. 

Vsak predmet v muzeju je imel svojo zgodbo, vsako
kaznivo dejanje je bilo storjeno in obravnavano
drugače. Šablone pri odkrivanju storilcev niti
istovrstnih kaznivih dejanj sicer ni, pričujoči katalog
pa naj ohranja vse tiste primere, ki so v muzeju bili do
“njihovega labodjega speva“, 22. 7. 2001. Na njih so se
obiskovalci lahko učili in izvedeli, kako je bil storilec
odkrit, zakaj je bilo kaznivo dejanje storjeno, kako in s

čim je bilo storjeno, kakšni so bili načini storitev
nekoč, kako so storilce odkrivali nekoč in kako danes
ipd. Časovni razkorak od najstarejšega prikazanega
primera do najnovejšega je bil dokaj širok. Poglejmo
zgodbe, ki so krute, a resnične. Vsi, ne samo delavci
policije in MNZ, smo del te družbe, v kateri so se te
zgodbe dogajale, vsi smo lahko inkriminirani in
viktimizirani, zato je prav, da jih poznamo in se jih
zavedamo. 

Bralce opozarjam, da so bili primeri pred letom 1990
preiskovani in obravnavani po takrat veljavni kazenski
in procesni zakonodaji. Na podlagi današnje zako-
nodaje je povezava med storitvijo kaznivega dejanja,
motivom, načinom storitve ter preiskovalnim postop-
kom z odkritjem materialnih dokazov, in kazenskim
zakonikom, prepričljiva (iz zornega kota sodišča), kar
je posledično privedlo do sodbe v imenu ljudstva.

Ker so bila predavanja v muzeju vezana na Kazenski
zakonik, je tudi tu prisotna povezava kazuistike s
Kazenskim zakonikom, sicer najnovejšim, iz leta 1994.
Za povprečnega bralca ni bistvenih sprememb.
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Zbirka krvnih deliktov
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PRIMERI IZ ZBIRKE KRVNIH IN SEKSUAL-
NIH DELIKTOV  

UBOJI IN UMORI

Edini primer pred 2. svetovno vojno smo vključili v
zbirko z namenom, da opozorimo na pomembnost
odkritja storilca kaznivega dejanja na podlagi prstnih
odtisov, krvavih madežev in ob pomoči službenega psa. 

UMOR V VAŠAH PRI MEDVODAH, 21. 11. 1925

Storilec je žrtvi z lesenim kijem – batom za cepljenje gr-
častih drv, zdrobil lobanjo, po storjenem dejanju pa je
okrvavljeni bat pustil poleg žrtve in izginil. 

Službeni pes je v hlevu našel sled na lesenem okrvav-
ljenem batu. Preiskovalce je pripeljal po polkrožni poti
do izvira vode,  kjer se je storilec umival in si izpiral
okrvavljeno obleko. Nato jih je vodil dalje po sledi do
krvavega madeža in končno do storilčevega senika, kjer
je bil storilec prijet.
K uspehu so prispevale prstne sledi, ki so bile najdene
na deski ograje, skozi katero se je storilec priplazil na
kraj dejanja in po storjenem zločinu odšel. Sledi so se
ujemale s prstnimi odtisi storilca, zlasti z njegovim des-
nim, značilno defektnim mezincem. Za storilca so bili
usodni tudi krvavi madeži na njegovi obleki, ki so
nedvomno izvirali od pokojničine krvi.
Spričo navedenih materialnih dokazov je storilec
priznal, da se je je hotel znebiti, ker je bila z njim no-
seča.
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UMOR V ZGORNJI POLSKAVI PRI MARIBORU,
15. 4. 1950

Storilec je zvečer z rusko pištolo,  kal. 7,62 mm, skozi
kuhinjsko okno streljal na svojega svaka z namenom,
da bi po njegovi smrti postala glavna dedinja, in s tem
lastnica posestva, pokojnikova sestra in njegova žena.
Da bi odvrnil sum in usmeril preiskavo na napačno
pot, kakor da gre za politični uboj, je položil pod okno
listek z grozilno vsebino, ki se je nanašala na politične
odbornike, in 3 cigarete, ki bi dokazovale, da je bil
storilec kadilec.

Tulec, ki so ga našli na kraju dejanja, je bil ruskega
izvora, tulec naboja in pištolo pa so preiskovalci pozneje
našli na podstrešju storilčeve hiše. V tehničnem labora-
toriju so ugotovili,  da je bil naboj, s katerim je bil po-
kojnik ustreljen, istoveten s kontrolnim nabojem in
pištolo ruskega izvora, s katero je streljal storilec. Sodna
ekspertiza tulca in krogle je to dokazala. 

ROPARSKI UMOR ZAKONCEV V RADOVNI, 4. 4. 1952

Dejanje je storilec izvršil tako, da je po preudarku s
kolom in nožem najprej v hlevu pokončal teto, nato pa

s sekiro še strica, ki ga je pričakal v veži njune stano-
vanjske hiše. Po uboju si je prilastil razne predmete in
denar.
Preiskovalci so osumili nečaka žrtev zaradi listka, ki
so ga našli ob pregledu stanovanja in še na podlagi
dejstva, da si je nekaj dni pred dejanjem izposodil pri
žrtvah 5000 dinarjev.
Navedeno dejstvo, prstni odtisi na petrolejki, ki so bili
identični z njegovimi, in predmeti, ki so jih našli pri
storilčevi zaročenki, so prisilili storilca, da je storjeni
dejanji priznal. 

UMOR BRATOV V KOSEZAH PRI ILIRSKI BISTRICI,
13. 3. 1953

43-letni storilec je s pretvezo zvabil na svoj dom oba
brata, da jima bo plačal kupnino za 4 konje, nato pa ju je
s sekiro ubil in trupli zakopal v hlevu pod konjsko stajo.
Preiskovalni postopek se je pričel na podlagi prijave
očeta izginulih mladeničev. Iz storilčevega pisma, ki ga
je očetu prinesel mlajši sin, je zvedel, da sta sinova po
končanem delu v gozdu prodala konje in morda po-
begnila čez državno mejo. Ker sta bila sinova zavedna
državljana in česa takega zanesljivo ne bi storila, se je
oče odločil, da bo zadevo prijavil milici. 
Pri poznejši preiskavi se je izkazalo, da je bil očetov
sum utemeljen, osumljenec pa je po daljšem oklevanju
dejanje in krivdo priznal in pokazal kraj, kjer je žrtvi
zakopal.

UBOJ V POLANI, 10. 9. 1955

Storilca sta sosedom, ti pa dalje milici, sporočila, da se
pokojnik, pri katerem sta storilca stanovala kot
podnajemnika, ni vrnil domov, od koder naj bi odšel
10. 9. 1955.
Lastnik hiše in podnajemnika so se pogosto prepirali.
Podnajemnica je bila večkrat žrtev tudi fizičnega
napada lastnika hiše. 
Dne 11. 9. 1955 je domačin, ki je lovil ribe v potoku
Lendava, našel v njej truplo brez glave in udov. Glava in
udi so bili očitno odrezani, da ne bi mogli ugotoviti
pokojnikove istovetnosti.
Različne okoliščine in izjave zakoncev podnajemnikov,
posebej pa trdovratno vztrajanje, da sta lastnika hiše
videla 10. 9. zjutraj, ko je odšel zdoma, čemur pa so
vaščani, ki bi ga morali videti, ko bi šel skozi vas,
oporekali, so vzbudile sum zoper podnajemnika.
Ob hišni preiskavi pri osumljencih so preiskovalci našli
v straniščnem gnoju okrvavljene dele pokojnikove
obleke, ki jo je nosil še dan prej. S preiskavo je bilo
ugotovljeno, da je bila kri v krvnih madežih na tej
obleki istovetna s krvjo pokojnega.
Po daljši preiskavi sta zakonca priznala dejanje in
krivdo. Na ženino zahtevo je podnajemnik žrtev v
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hlevu potolkel s kolom, nakar ji je na vratu z nožem, ki
mu ga je prinesla žena, prerezal še glavno arterijo. Na
ta način se je podnajemnica maščevala lastniku hiše,
ker se je z njo večkrat prepiral in jo tudi fizično na-
padal. 

ROPARSKI UMOR GVARDIJANA MINORITSKEGA SA-
MOSTANA NA PTUJU, 3. 8. 1956

Gvardijana so našli mrtvega z razbito lobanjo v njegovi
postelji. Z ostrim delom sekire mu je neznan storilec z
več udarci prizadejal smrtne poškodbe.
Kriminalisti so po okoliščinah dejanja storilca ute-
meljeno iskali med samostanskimi ljudmi. Osumili so
strežnika. Eden izmed minoritov je namreč preisko-
valcem povedal, da so iz samostanske pisarne od časa
do časa zmanjkali manjši denarni zneski in da je prav v
zadnjih mesecih večkrat zalotil v njej  osumljenega
strežnika.
Nadalje so preiskovalci s preizkusom ključev ugotovili,
da je ključ strežnikove sobe odpiral tudi gvardijanovo
sobo. Osumljeni strežnik je priznal, da je isti ključ
uporabljal tudi za odpiranje gvardijanovih vrat, kadar
je čistil njegovo sobo.

Zgoraj navedene okoliščine in ekspertiza krvavih ma-
dežev, najdenih na strežnikovi obleki, ki so izvirali od
gvardijanove krvi in dejstvo, da so našli za robom  mize
v strežnikovi sobi denar, ki je bil ukraden gvardijanu,
so ga prisilili, da je dejanje priznal.

Strežnik je moril iz koristoljubja, saj je po dejanju vlo-
mil v gvardijanovo miznico in si prilastil 120.000
dinarjev. Denar je potreboval, kot se je zagovarjal, da bi
si kupil novo pohištvo, zimski plašč in perilo. 

UMOR RUDARJA NA UČAKU PRI POLJANAH, 4. 1. 1957

Žrtev, moški, ki se je z denarjem (1 milijon dinarjev)
od prodanega posestva pripravljal na pobeg v Avstrijo,
je organiziral zvezo z znanci, od katerih je imel eden
svoj avtomobil. S pretvezo, da ga bodo pripeljali v
Avstrijo, so se sestali v Celju. Med vožnjo proti “meji”
sta znanca, ki sta sedela v avtomobilu zadaj, z vrvico
za sušenje perila, žrtev zadavila. Pokojniku so nato
vzeli 970.000  dinarjev, ki jih je skrival v kruhu, ročno
uro in še nekaj drugih predmetov. Truplo so potem
obtežili z avtomobilskim zavornim bobnom in kam-
noma ter ga vrgli v potok Mestinjo. Po dejanju so si
denar razdelili.
Hišna preiskava pri pokojnikovi tašči, kjer so našli
pisma žrtvine žene, ki jih je poslala iz Italije, kamor je
že prej ilegalno pobegnila, je odkrila sled za enim od
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storilcev. Med preiskavo je ta razkril še druga dva, ki sta
morala zaradi dokazov priznati dejanje in krivdo. Na
podlagi vsebine pisem so sostorilstvo dokazali tudi
žrtvini ženi. Truplo, ki so ga našli v vodi šele čez pol
leta, je bilo težko identificirati. Identificirali so ga na
podlagi prirojene deformacije levega uhlja. 

UMOR V LITIJI, 15. 10. 1957

Storilec je bil 15. 4. 1957 kot telefonist pri telegrafsko-
telefonski sekciji v Litiji zaradi grobe nedostojnosti do
sodelavca odpuščen z dela. Ker je imel le nekaj sto
dinarjev, je premišljal, kako bi prišel do denarja, pa
četudi nezakonito. 
V Druškovičevi gostilni v Savi so se sestajali med
drugimi tudi prekupčevalci z lesom, ki so imeli denar.
Storilec je za to vedel. Zvečer istega dne je prišel v
omenjeno gostilno in prisedel k družbi, v kateri je bil
tudi pokojni – žrtev k. d. Sklepal je, da ima denar, ker
je plačal zapitek tudi drugih gostov.

Ko so odšli iz gostilne, je storilec spremljal žrtev, ki je
bila vinjena. Med potjo je pokojnega s kleščami kom-
binirkami večkrat udaril po glavi, da je padel, nakar ga
je, ko je že ležal na tleh, brcal s čevlji v glavo in druge dele
telesa, tako da je poškodbam podlegel. Preiskal mu je
žepe in denarnico v prepričanju, da bo našel denar.

Odtis storilčevih čevljev na žrtvini obleki, vidni krvni
madeži na najdeni storilčevi obleki ter oblike poškodb
na pokojnikovi glavi,  ki so ustrezale poškodbam zaradi
udarcev s kleščami kombinirkami,  so bili močni do-
kazi, da je dejanje in krivdo priznal. Nanj so sklepali že,
ko so ugotovili sredstvo izvršitve k. d., namreč da bi kot
bivši telefonist prav on mogel imeti take klešče. 

UMOR V LJUBLJANI, 18. 4. 1963

Storilec, ki je bil pokojnemu dolžan 20.000 dinarjev in
ga je zanje večkrat terjal, je napeljal svoja znanca, da bi
žrtev ubila, češ da ima pri sebi večjo vsoto denarja, ki bi
si jo prilastila, z umorom pa bi se rešil tudi dolga. 
Storilec je 18. 4. 1963 zvečer v baraki na Vodnikovi
cesti z golimi rokami zadavil žrtev na postelji, znanec
pa je medtem stražil pred barako. Po umoru sta si pri-
lastila najlonski plašč, obleko, srajco, čevlje in denar-
nico z najmanj 700 dinarji. Žrtev sta iz barake odnesla
v odtočni cestni kanal, kjer ga je 7. 5. 1963 našel mi-
moidoči.
Ker je gnitje že napredovalo, zdravnik ni mogel
ugotoviti znakov nasilja. Zato je preiskovalna komisija
domnevala, da je šlo za samomor. Pokojnikov brat je
namreč povedal, da je pokojnik v večerni šoli težko
napredoval in da je celo izjavil, da bo napravil sa-
momor, če ne konča osemletke.
Preiskava je stekla v pravo smer šele nekaj dni po
žrtvinem pogrebu, ko je postaja milice sporočila upravi
javne varnosti v Ljubljani, da je neznanec na pogrebu
dvema ženskama izjavil, da pokojnikovi  “prijatelji” žr-
tev niso nameravali ubiti, pač pa samo prestrašiti in
onesvestiti.
Med obširno, večmesečno preiskavo, po rekonstrukciji
dejanja in medsebojnih soočenjih sta se sostorilca
končno otresla storilčeve maščevalne grožnje, češ da ju
bo ubil, če bi kaj priznala in opisala umor tako, kot se
je dejansko zgodil. 

UMOR V VRHU PRI RAKI, 9. 5. 1965

Vse poizvedbe, kam in zakaj je odšlo zdoma 25-letno
dekle, so ostale brez uspeha. Šele dva dni potem, ko so
ribiči 30. 6. 1965 našli v Krki truplo neznane ženske in
so domači prepoznali njeno obleko, so jo identificirali.
Sprva so mislili, da gre za samomor.
Vzrok za tako hudo kaznivo dejanje zoper življenje in
telo je bilo treba poiskati v pokojničini nosečnosti.
Poizvedbe, ki so kazale na morebitne storilce, so
osumile tudi žrtvinega znanca. Ta je na podlagi
dokazov, predvsem grafološke ekspertize pokoj-
ničinega pisma in njegovega telegrama, priznal, da se je
z umorom hotel dekleta znebiti, ker je bila z njim
noseča, imel pa je že zaročenko, s katero se je kmalu po
umoru poročil.
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PETKRATNI UBOJ V JARENINSKEM DOLU, 5. 1. 1966

Storilec je dejanje izvršil v času, ko je obiskal žrtev, last-
nika hiše v Jareninskem Dolu z namenom, da dobi od
njega nekaj denarja. Storilčeva mati je z žrtvijo živela
eno leto v skupnem gospodinjstvu in po sporu z njim
v pismih in po sinu od njega zahtevala denar.

Ob obisku 5. 1. 1966 je med storilcem, ki se je pripeljal
z avtobusom v Jareninski Dol, in lastnikom hiše, prišlo
do prepira. Ko se storilec na lastnikovo zahtevo, naj
zapusti hišo, ni hotel takoj odstraniti, sta se začela
ruvati s sekiro, s katero je lastnik hiše najprej s topim
delom sekire mladoletnika sunil v prsi, hkrati pa ga je
podnajemnik v isti hiši, ki je v tistem trenutku vstopil
v kuhinjo udaril s petkilogramsko utežjo. Storilec je na
mizi zagledal nož, ki ga je pred tem uporabljal pri jedi
in z njim začel mahati okoli sebe. Z nožema, železno
zagozdo in sekiro je ubil lastnika hiše, novo gospo-
dinjo, podnajemnika in zakonca s Ptuja, ki sta bila
tedaj na obisku.

Iz kante za mleko je vzel denarnico z nekaj več kot
200.000 dinarjev. V nej so bili tudi dokumenti, ki jih je
deloma zažgal. Po tleh je posipal moko, noža je odvrgel
v posodo z vodo. Na pisemski ovoj je napisal stavek
“ŠLI SMO V MESTO!” in ga obesil na vrata. Hišo je za
sabo zaklenil ter na poti odvrgel ključ in prazno de-
narnico.
Po odkritju petkratnega uboja je bil med osebami, ki so
jih preverjali, tudi storilec. Dne 11. 1. 1966 je bila na
njegovem domu opravljena hišna preiskava, bil je dak-
tiloskopiran, vendar izločen kot osumljenec po napač-
no klasificiranem prstnem odtisu, za katerega je bilo
pozneje ugotovljeno, da pripada eni od žrtev, namreč
lastniku hiše, za katerega se je ugotovilo, da je prvi
zagrabil za sekiro. 
Mladoletnik je v letih 1971 in 1972 storil še več kaz-
nivih dejanj z namenom, da si pridobi protipravno
premoženjsko korist. Dvakrat je povzročil tudi požig z
veliko materialno škodo.
Preiskovalci so po vlomih, tatvinah in požigih namenili
posebno pozornost načinom izvršitve požigov, ker je
bilo tudi ob petkratnem uboju v Jareninskem Dolu
najdenih nekaj zažganih dokumentov. Pri osum-
ljenem so opravili ponovno preiskavo in našli številna
pisma in dokumentacijo. Grafologi so primerjali naj-
deno gradivo s sporočilom na pisemskem ovoju in po-
dali izvedeniško mnenje, da je mladoletnik pisec spor-
nega listka. Po sedmih letih je dejanje priznal, in tedaj
so opravili tudi rekonstrukcijo. 

UBOJ V PARKU TIVOLI V LJUBLJANI, V NOČI NA
11. 6. 1967

Dne 11. 6. 1967 dopoldne so v parku Tivoli, nedaleč od
glavnega drevoreda, našli v grmu mrtvo mlado raz-
galjeno žensko, za katero so pozneje ugotovili, da je
prišla v Ljubljano iz Dovjega pri Mojstrani.
Po legi trupla, telesnih poškodbah, raztrgani obleki in
perilu ter razritosti zemlje je bilo mogoče sklepati, da
se je žrtev storilcu dolgo časa upirala, preden je
umrla. Na prvi pogled je bilo videti, da je storilec žr-
tev posilil.  Zdravnik izvedenec je ugotovil, da je žrtev
umrla zaradi zadušitve z davljenjem, da pa ni bila po-
siljena.
Obširna, vsestranska in dolgotrajna preiskava ni dala
pozitivnih rezultatov. Šele naključje je hotelo, da se je
storilec s ponovnim kaznivim dejanjem ujel v past.  Pri-
jeli so ga, ko je vlamljal v trgovino v Polju pri Ljubljani.
Pri hišni preiskavi so našli prstan s Kennedyjevim ceki-
nom, ki sta ga mati in sestra žrtve iz Tivolija pogrešali ob
najdbi trupla, tedaj pa spoznali za njeno last. Tudi
analiza zemlje, ki so jo našli v prstanu, je potrdila, da je
s kraja dejanja, kjer je bilo najdeno truplo. 
Zaradi navedenih dokazov je storilec moral priznati,
da je žrtev zadavil. Povedal je, da se je bal, da bi ga za-
radi poskusa posilstva prijavila.
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UBOJ 15-LETNICE NA ODCEPU CESTE BIVJE - AN-
KARAN, 29. 11. 1967

Storilec je pozno zvečer 28. 11. 1967 ustregel prošnji
mladoletnice, da bi jo s svojim avtomobilom alfa-
romeo zapeljal iz Kopra domov v Ankaran. Ker ga je
dekle že med vožnjo zaradi izzivalne drže in njegovega
prijemanja po nogah spolno vzdražilo, je pred anka-
ranskim križiščem zapeljal na stransko pot z na-
menom, da bi z njo spolno občeval.

Ker dekle tega ni hotelo, jo je hotel k spolnemu
občevanju prisiliti s tem, da ji je grozil z nožem in jo
32–krat zabodel v prsi, trebuh in levi bok.
S pomočjo žrtvinih prijateljic in prijateljev, s katerimi
je bila žrtev  na plesu v mladinskem klubu v Kopru, in
ob vsestranski pomoči tržaške policije je bilo že v
kratkem času mogoče ugotoviti avtomobil, s katerim je
do tedaj neznani moški odpeljal žrtev. Tržaška policija
je kmalu identificirala storilca na podlagi avtomobil-
skih registrskih tablic, ki so ostale v spominu dekletom
in fantom žrtvine družbe. 
Pomembno vlogo pri prijetju storilca sta imeli bla-
zinici, ki so ju našli na kraju k. d. in jih je storilčeva
žena prepoznala.
Storilec je dejanje priznal, vendar z izgovorom, da je ni
hotel ubiti, pač pa samo prestrašiti. Pozneje je zapisnik
preklical, češ da se je žrtev sama nabodla na nož, ko je
planila proti njemu.  

UBOJ V SPODNJI VOLIČINI,  28. 8. 1954, IN V CELJU,
22. 3. 1969

STORILEC: SPECIALNI POVRATNIK

Komaj teden dni po prestani kazni je storilec zakrivil
najhujše kaznivo dejanje, hud primer ropa s smrtnim
izidom.
Naključje je hotelo, da se je storilec oglasil pri žrtvi na
prošnjo njenega sina, s katerim sta skupaj prestajala
zaporno kazen. Ker je bil brez denarja, se je odločil, da
mater zaporniškega znanca ubije in okrade. 
Pri dejanju je uporabil žico, s katero je žrtvi zadrgnil
vrat, nato pa jo je pokončal s sekiro. Po uboju si je
prilastil njen denar in predmete. Na podlagi dokazov je
dejanje in krivdo priznal. 
Po 15 letih je bil pogojno odpuščen s prestajanja kazni.
Izkazalo se je, da tako kazen kot razlogi pogojnega
odpusta niso dosegli svojega namena, saj je komaj
mesec in pol po odpustu zagrešil nov hud primer ropa
na popolnoma enak način.
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Prav ta okoliščina – enak modus operandi, krvne sledi
in prstni odtisi, so preiskovalce privedli k odkritju
storilca. Tudi v tem primeru je storilec priznal dejanje
in krivdo šele takrat, ko so mu oboje dokazali. 

UBOJ V DOLGI VASI PRI LENDAVI, 18. 5. 1969

Dne 18. 5. 1969 zjutraj je oče mladoletnega sina prijavil
na milici v Lendavi, da je našel na dolgovaškem paš-
niku mrtvega sina in njegovega prijatelja. Komisija je
na kraju dejanja po najdenih tulcih in dveh kroglah
ugotovila, da je neznani storilec izstrelil v vsakega po
tri strele iz vojaške puške Mauser, kal. 7, 9 mm.
Na začetku preiskave sta bila osumljena uboja znanca
žrtev iz Dolge vasi, ki sta nekoč zaradi poskusa tatvine
puške hotela z nedopustnimi sredstvi izsiliti pri
pokojnem priznanje, da je pri k. d. sodeloval tudi  prija-
telj. Od takrat je fant večkrat grozil, da ga bo za krivo
pričanje pretepel.
Sum sta odvrnila, ker sta imela za čas dejanja zanesljiv
in prepričljiv alibi.
Med zbiranjem obvestil je bil osumljen tudi mladoletni
H. ki je na dan uboja iskal žrtev, da bi ga pretepel.
Pomembna je bila tudi ugotovitev, da mladoletnega H.
zvečer, 18. 5. 1969, ko so ljudje slišali strele, ni bilo
doma. Najmočnejši dokaz zoper H. pa so bili tulci
nabojev za vojaško puško Mauser, ki so jih našli pri
hišni preiskavi na njegovem domu.
Izvedenec za balistiko je nesporno ugotovil, da so tulci,
ki so jih našli pri H., bili izstreljeni iz iste puške kakor
tulci, ki so bili najdeni na kraju dejanja.

Puško, s katero je ubil obe žrtvi, so preiskovalci našli v
grmovju, kamor jo je skril mladoletnikov oče.
Pri zaslišanju je mladoletni H. svoj zagovor večkrat
spreminjal, na koncu pa priznal, da je prvo žrtev ubil
zato, ker ga je sovražil od takrat, ko ga je izdal, da je bil
navzoč pri poskusu tatvine puške, drugega pa je
ustrelil zato, da se ga je znebil kot priče dejanja. 

UBOJ V ZLATEČAH PRI CELJU, 15. 3. 1971

Zakon zakoncev L. ni bil srečen. Žena je bila čustveno
še vedno navezana na svoje bližnje sorodnike, ki
njenega moža niso marali. Zakonca sta se pogosto
prepirala in tudi tepla. Žena je ob takih prilikah s
sinom pobegnila od doma in se skrivala pri sorodnikih
in znancih.
Vložila je tudi tožbo za razvezo zakona in odšla k
bratu. Mož, ki se z ločitvijo ni strinjal, jo je, kot že prej
večkrat, šel iskat 15. 3. 1971, in sicer s svojim motornim
kolesom. Z njim sta obračunala svak in njegov znanec
tako, da sta mu s sekiro in ročem motike prizadejala po
glavi tako hude telesne poškodbe, da je na kraju
dejanja umrl. Truplo sta nato odpeljala kakih 300 m
proč v gozd in ga zakopala, žrtvino motorno kolo pa
vrgla v potok Voglajno. 
Nekaj dni po uboju in izginotju žrtve so bile poizvedbe
za pogrešanim neuspešne, prav tako pa preverjanje
govoric, da sta bila storilca žrtvin svak in njegov
prijatelj.
Šele 19. 8. 1971, ko so opravili hišno preiskavo pri že-
ninih starših,  pri katerih je takrat stanovala tudi hči,
so našli potrditev za sum, da je bil njen mož ubit.
Preiskovalci so namreč takrat poleg drugih dokumen-
tov našli tudi žrtvino osebno izkaznico in vozniške
dokumente za motorno kolo, ki jih je imel nedvomno
pri sebi, ko se je odpeljal iskat svojo ženo. Storilca je
bilo treba poiskati med sorodniki.
Pri ponovnem razgovoru je pokojnikova žena povedala,
da sta moža ubila brat in njegov znanec, kar sta poz-
neje priznala tudi storilca.
Preiskava je bila uvedena zoper vse tri, vendar je bila
zoper ženo ovržena, ker ni bilo dokazov za sostorilstvo
ali udeležbo pri uboju.
Uboj je bil storjen iz sovraštva in maščevalnosti. Vse
ženino sorodstvo, in tudi žena, so žrtev sovražili zaradi
zakonskih nesoglasij in so se ga na ta način želeli
znebiti. Sostorilec pa je bil na pokojnika jezen zato, ker
ga je nekoč v domnevi, da zalezuje njegovo ženo, fizič-
no napadel.  

UMORI V DOLENJI VASI, 1976 - 1979

Storilec, rojen 1948, priučen avtoklepar, je bil 22.
aprila 1980 obtožen, da je vzel petim osebam življenje,
tujo premično stvar z namenom, da si jo prilasti, in s
tem storil kazniva dejanja: umor po členu 46/II KZ,  ko
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je storil dejanja po brezobzirnem nasilniškem ob-
našanju, rop po členu 168/I KZ, ko je vzel tujo
premično stvar z namenom, da si jo protipravno
prilasti tako, da je uporabil silo ali grozil z nepos-
rednim napadom na življenje in telo, veliki tatvini po
členu 166/I KZ, ko je na posebno drzen način vzel tujo
premično stvar z namenom, da si jo protipravno pri-
lasti. 
Leta 1967 je prvič prišel navzkriž z zakonom, ko je v
Medvodah vzel moped in se z njim odpeljal v Rovt. Bil
je obsojen na mesec zapora, pogojno za dobo dveh let. 
Naslednje kaznivo dejanje je storil 1976, ko je podal na
PM Kranj lažno prijavo, da mu je bil ukraden avto, sam
pa ga je skril v steljo v Dolenji vasi. Zaradi goljufije in
krive ovadbe je bil obsojen na 1 leto in 1 mesec zapora.
V priporu se je nenormalno obnašal, puščal je vodo in
blato. Psihiater je ugotovil, da je psihopatska,  histerič-
na osebnost. Po zdravljenju dementnega stanja s 5 elek-
trošoki je psihotično stanje izginilo.
Petega avgusta 1979 je bil aretiran zaradi k. d. hude
telesne poškodbe po členu 53/I KZ in velike tatvine po
členu 166/I KZ.
Oškodovanec, nemški državljan, se je ta dan zadrževal
v lokalu na avtobusni postaji v Kranju. V lokal je takrat
stopil storilec. Nemški državljan ga je takoj prepoznal,
ker mu je pred tednom dni v gostišču Cirman v
Mednem ob naključnem srečanju odpeljal kovček in si
ga na ta način prilastil. Tatvino je oškodovanec prijavil
na OM v Šentvidu. Ob srečanju v Kranju ga je storilec
povabil v avto, češ da gresta po kovček. Odpeljal ga je
do poljske poti med Šenčurjem in Britofom, kjer sta
oba izstopila.
Z več udarci ga je zbil po tleh, ga brcal po celem telesu,
mu strgal žep na hlačah in mu nasilno ukradel denar-
nico. Oškodovanec si je zapomnil znamko avtomobila
in del registrske tablice.
Ranjenega je našel mimoidoči občan, ki je o roparskem
napadu obvestil PM Kranj. V jeseniški bolnišnici so pri
poškodovancu ugotovili zlomljeno desno ključnico,
rano nad levim očesom in odrgnine po glavi.
Storilec je bil prijet istega dne s pomočjo ugotovljene
delne registrske številke in drugih podatkov o
osumljenčevem avtomobilu. Odvzeta mu je bila tudi
kri za preiskavo na alkohol. Ob prijetju in privedbi na
PM Kranj je imel krvavo nogavico in desni čevelj, v
njegovem avtomobilu pa je bila pod preprogo najdena
oškodovančeva denarnica z denarjem in dokumenti.
Pri hišni preiskavi osumljenega na Spodnji Beli se je
začela odvijati rdeča nit dejanj enega izmed največjih
kriminalcev v povojni slovenski sodni kazuistiki.
V noči na 5. februar 1979 je v Dorfarjah štoparja, od
katerega je zahteval denar ali ročno uro, podrl na tla
ter mu nasilno vzel ročno uro.
Dne 2. julija 1979 je kot “taksist” pripeljal mater, ki je
imela hčer na Planini, do vasi Srakovlje, ji vzel poto-
valko in druge predmete v skupni vrednosti 10.000 din.

Ustavil je avto in ji s pretnjo ukazal, naj izstopi, kar je
storila, in se odpeljal z njenimi stvarmi dalje, celo s
čevlji, ki si jih je pred tem sezula, ker so jo tiščali.
Prva od najmanj 5 žrtev umorov je bilo 19-letno dekle,
katero je storilec spoznal 1976 na plesišču v lokalu
poleg Maximarketa. Z mopedom sta se odpeljala v
Dolenjo vas. Pri spolnem aktu ga je nekaj “zagrabilo”,
začel jo je močno grabiti, udarjati, zlasti po obrazu, in
močno stiskati za vrat. Žrtev je kričala do takrat, ko je
ugotovil, da je mrtva. Porinil jo je v krušno peč, šel po
drva, jih naložil nanjo, polil z bencinom in zažgal.
Zažgal je tudi njene dokumente, oblačila, čevlji pa so
ostali.
Z drugo žrtvijo, rojeno 1924, se je srečal v pivnici
nasproti Name v Ljubljani marca 1977. Po popivanju
sta se proti večeru odpeljala v Dolenjo vas, kjer jo je
med občevanjem ubil na isti način kot prvo žrtev in jo
sežgal v krušni peči. Za njo je ostal plašč in ključi, s
katerimi je prišel v notranjost firme Galteks. Tu si je od
25. do 28. marca 1977 prilastil tehnične predmete v
skupni vrednosti preko 20.000 din.
Tretja žrtev, ki jo je ubil, je bila rojena 1957. Obtoženec
je v zagovoru povedal, da sta se spoznala v gostilni
Istra, v bližini železniške postaje v Ljubljani in da je bila
nekoliko vinjena.
Povedala mu je, da dela kot natakarica v gostilni
Mlakar na Černivcu na Gorenjskem. Ustavila sta se še v
bifeju Medex, potem pa sta se z osebnim avtom Zastava
101 odpeljala v Dolenjo vas. V nadaljevanju je osum-
ljeni povedal, da je žrtev med aktom kričala,  kričal pa
je tudi on. “Nisem se mogel obvladati,” je zatrjeval v
svojem zagovoru. Tudi njo je tepel po obrazu in vratu
in jo zadavil na enak način kot prvi dve. Nekaj je pred
tem pil, ni pa bil vinjen. Pri njem so našli ključ, ki je
odpiral vrata Mlakarjeve gostilne.
Četrto žrtev, rojeno 1935, je srečal v Daj - damu močno
vinjeno. Z istim avtom kot žrtev pred njo, jo je odpeljal
v Dolenjo vas. Ker je bilo še dokaj hladno, sta občevala
na peči. Tudi njo je tepel in davil. Mrtvo je zavil v rjuho
in jo sežgal v peči. Za njo so ostali dokumenti, plašč,
škornji, jopica in torbica.
Tudi za tretjo žrtev ne bi mogel dati izvirnih podatkov,
če bi je dejansko ne srečal, saj se informacije ujemajo z
identiteto žrtve. Še zlasti je bil zanimiv podatek, da je
zamudila vlak nekje na Dolenjskem. Tega podatka ne
bi mogel dobiti od nikogar drugega kot od žrtve same.
Delavci UJV so do njega prišli šele novembra 1979.
Osumljenčev zagovor v zvezi s četrto žrtvijo se v celoti
ujema z dokazi. V garaži na Spodnji Beli so preisko-
valci našli žensko torbico, na podstrešju zelen ženski
plašč in žrtvino osebno izkaznico, v sobi ženske škor-
nje iz umetnega usnja, kar je oškodovankin sin pre-
poznal za materino last. Izvedensko mnenje RSNZ je
dokazalo, da so bila oblačila res žrtvina in da so bila
vlakna zelenega plašča, posesana v njenem stanovanju,
enaka vlaknom zelenega plašča, ki je bil najden na
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Spodnji Beli. Tudi krvne sledi, najdene v hiši v Dolenji
vasi, se ujemajo s storilčevim priznanjem. Pri tem je
bilo pomembno predvsem to, da je imela žrtev kri
krvne skupine A in je bila kri te skupine ugotovljena
na vratih stranišča v obliki kapljic, medtem ko ima
storilec krvno skupino O.  
Tudi zadnjo žrtev je storilec popolnoma identificiral.
Povedal je, da ni bila Slovenka in da je imela plašč
obrobljen z lisico. Plašč je dal sestri, pri kateri so ga
kriminalisti tudi našli. Našli so še druga oblačila, na
podlagi katerih so sorodniki žrtev ugotovili, izvedenci
RSNZ pa dokazali povezavo med žrtvami in storilcem.
Ti so na primer tudi ugotovili, da so rdeča vlakna na
žrtvinem krznenem plašču enaka vlaknom njene jopi-
ce, da so vlakna, posesana s prevlek žrtvinega avtomo-
bila, enaka podlagi žrtvinega plašča in da je na levi
hlačnici pokojničinih žametnih hlač sled človeške krvi
kot posledica nasilne smrti. 
Za zadnjo dokazano žrtev se je storilec zagovarjal, da jo
je srečal jeseni 1978 v rastavraciji Šestica. Ni je poznal,
bila pa je že vinjena. Iz Šestice sta odšla skupaj v
gostilno Koper, nato pa sta se s storilčevim avtom od-
peljala v Dolenjo vas. Ker je bil mraz, je zakuril.  Ob-
čevala sta na kavču v kuhinji. Kot ostale, je grabil tudi
njo, tepel in stiskal za vrat. Ko je prišel “k sebi”, je
ugotovil, da je mrtva. Bila je zelo krvava in kri je tekla
tudi po tleh. Tudi njo je zažgal.
Za vseh pet umorov je bil utemeljeno obtožen. V hiši v
Dolenji vasi so bili v pepelu v krušni peči, v zaboju, v
hlevu in v gnojni jami najdeni ostanki kosti, za katere
so izvedenci Inštituta za sodno medicino v Ljubljani
(dr. Tomaž Jančigaj in drugi), ugotovili, da pripadajo
najmanj petim žrtvam (našli so 9 pogačic). V isti hiši in
v hiši na Spodnji Beli št. 10, kamor se je jeseni 1978
osumljenec preselil, pa so bili najdeni osebni doku-
menti, ki brez dvoma pripadajo imenovanim ženskam,
ki so izginile, in so od datumov, ki so ugotovljeni kot
čas umorov, pogrešane.
Povezava ostankov človeških kosti, najdenih v njegovi
peči, ki ugotavlja identiteto prve žrtve, njeno izginotje
in obdolženčevo priznanje, podprto s sledmi krvi,  naj-
denimi na kraju dejanja, nedvomno dokazujejo, da je
žrtev umoril prav osumljenec. 
Za drugo žrtev osumljenec ne bi mogel dati takih pred-
metov, kot jih je dal, če ne bi bilo res, da je bila umor-
jena prav ona. Povedal je, da je bila to starejša ženska,
stara okrog 50 let, da je bila zaposlena kot čistilka v
Galteksu, da jo je prepoznal med drugimi na sliki, da je
bil karirast plašč, najden v garaži v Dolenji vasi, njen,
da je bilo vdrto v Galteks med 25. in 28. marcem 1977,
da sledi nasilnega odpiranja ni bilo in da je prišel
storilec v prostor le z originalnim ključem, kar je tudi
priznal.
Vseh pet umorov je, upoštevajoč ugotovljeno dejansko
stanje, storil z direktnim naklepom. Pri tem je
bistvena ugotovitev izvedencev psihiatrov, da je bil v

času storitve umorov za svoja dejanja kazensko
odgovoren, kar pomeni, da se je pomena svojih rav-
nanj v celoti zavedel in bi se lahko obvladal. Zato so
nedvomno v njegovem ravnanju podani vsi znaki k. d.
kvalificiranih umorov iz 7. točke drugega odstavka 46.
čl. KZ R Slovenije.

Storilec je bil 6. februarja 1981 obsojen na smrt. Zoper
sodbo sta se obtoženčeva zagovornika na Višje sodišče
pritožila, vendar je bila pritožba zavrnjena kot
neutemeljena in je bila potrjena sodba sodišča I.
stopnje. Obtoženčeva zagovornika sta se ponovno
pritožila zoper sodbo Višjega sodišča na Vrhovno
sodišče, ki je odločilo, da se sodba sodišča na I. stopnji
razveljavi in se v tem obsegu vrne v novo odločitev
Višjemu sodišču. Višje sodišče je v novem odločanju
ugodilo pritožbi zagovornikov, razveljavilo sodbo in v
tem obsegu zadevo vrnilo sodišču I. stopnje v novo
sojenje. Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kranju, je
ponovno izreklo enotno kazen – smrtno kazen. Zoper
to sodbo sta vložila pritožbi na Višje sodišče obtoženec
in njegov zagovornik. Višje sodišče je deloma ugodilo
pritožbama in izreklo enotno kazen – 20 let zapora.
Zoper to sodbo so vložili pritožbe javni tožilec,  obto-
ženčev zagovornik in obtoženec. Pritožbe niso bile ute-
meljene. Obtoženec je bil 18. aprila 1983 obsojen na
enotno kazen – 20 let zapora.

Pritožbeno sodišče je menilo, da bo z izrečeno kaznijo
dosežen namen kaznovanja, saj je glede na mnenja
izvedencev psihiatrov in psihologa, vendarle mogoče
pričakovati, da bo pri obtožencu, ki je sicer izrazito
motena osebnost, s primernimi prevzgojnimi ukrepi
mogoče doseči, da bo spremenil svoje vedenje v družbi
in svoj odnos do nje.

Dne 12. novembra 1984 je UNZ Kranj podala TJT
kazensko ovadbo zoper istega storilca, ki je utemeljeno
osumljen za umor šeste žrtve. Ta je bila zaposlena v
tovarni Rog v Ljubljani do 8. avgusta 1975, ko je ni
nihče več videl. S partnerjem je živela v zunajzakonski
skupnosti na Škofljici. Usodnega 8. avgusta 1975 je šla
v Ljubljano, da bi si kupila čevlje. Od takrat je ni več
videl.

Miličniki zaščitne enote milice so ob izvajanju terenske
vaje na območju Polhovega Gradca prišli tudi do hiše v
Dolenji vasi št. 22, kjer sta bili dve zapuščeni poslopji,
brez vrat, in dostopni vsakomur. Pri pregledu pros-
torov so miličniki v opečnih odprtinah našli dokumen-
te, med njimi tudi osebno in zdravstveno izkaznico od
8. avgusta 1975 pogrešane ženske.

Storilcu so v KPD Dob pokazali najdene dokumente.
Prepoznal jih je in povedal, da jih je spravil v zid 1975
ali 1976, da je dekle spoznal v Ljubljani v gostilni, da jo
je peljal v Dolenjo vas in jo umoril tako kot druge ter
zažgal v peči. Povedal je tudi, da je bila to prva ženska,
ki jo je umoril v Dolenji vasi.
Zoper obsojenca je bila še dvakrat podana kazenska
ovadba. Dne 6. 2. 1987 je bila podana kazenska ovadba
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v zvezi s k. d. po 165/I členu KZ, ki ga je storil s tem,
da je z dvojnikom ključa odklenil garderobno
omarico, last soobsojenca iz Avstrije, in iz nje vzel
moško uro,  iztočil pol litra šampona za umivanje las
in namesto šampona nalil v steklenico vodo. Šampon
je porabil, uro pa je skril neznano kam. V storilčevi
omarici je bil najden del usnjenega pasu soobsojenčeve
ročne ure.
Odločbo, s katero mu je uprava KPD Dob zaradi tega
prisodila 21 dni samice, je pokazal soobsojencu. Ker ta
ni govoril slovensko, niti ni razumel slovenskega
jezika,  je nameraval oditi iz sobe. Tedaj ga je storilec
potegnil k sebi, ga povlekel za lase in ga s steklenico
radenske udaril po glavi. Ko se je razbila, mu je skušal
s prstom iztakniti oko, vendar mu ni uspelo. Ponovno
ga je zgrabil za lase in mu glavo potisnil k tlom.
Druga kazenska ovadba z dne 24. junija 1988 zoper
istega storilca je bila podana v zvezi s k. d. poskusa
umora po členu 46/II 3. in 4. točke KZ in 3. odstavka
v zvezi z 19. členom KZ SFRJ, ker je 23. maja 1988 v
avli sprejemnega centra KPD Dob z namenom, da mu
vzame življenje, 5-krat zabodel soobsojenca v prsi in
ledveni del. Obsojenca sta bila v sporu že od 1985, ko
je isti storilec napadel istega soobsojenca z izvijačem.
Ta ga je v obrambi udaril z železnim kijem po hrbtu in
glavi in mu zadal take poškodbe, da je moral iskati
zdravniško pomoč. 21. julija 1987 je soobsojenec odšel
na prestajanje zaporne kazni v Ljubljano, kjer je
napisal prošnjo, naj ga ne pošiljajo več v KPD Dob, ker

se boji storilčevega maščevanja. Kljub temu se je 19.
maja 1988 moral vrniti na Dob.
Storilec je izkoristil priliko za maščevanje med spre-
hodom, ko je vedel, da bo v skupini zapornikov, ki
bodo šli na sprehod, tudi soobsojenec, ki ga je
poškodoval pred 3 leti. Ko je storilec prišel iz posebne
sobe in je paznik zaklepal vrata njegove sobe, se je
pognal z nožem,  katerega rezilo je bilo dolgo 7,5 cm
in ki ga je skrival v rokavu, naravnost proti soob-
sojencu, ga najprej zabodel v desno stran prsi,  med
prevračanjem po stopnicah pa ga je zabodel še trikrat.
Po dejanju je izročil nož pazniku, dvignil roke in rekel,
da se preda. Ranjenega soobsojenca so odpeljali na
kirurški oddelek novomeške bolnišnice, kjer so ugo-
tovili hudo telesno poškodbo oziroma poskus umora
(vbodne rane prsnega koša in trebuha desno, ki so se-
gale v plevralno in trebušno votlino ter rana na jetrih). 

UMOR OTROKA V ZAGOZDECU, 26. 7. 1981

Storilec, rojen 23. 12. 1949, je storil k. d. spolnega na-
pada na osebo, mlajšo od 14 let po členu 103/II KZ RS,
in k. d. umora po členu 46/II KZ RS s tem, da je 26. 7.
1981 okoli 12. ure na makadamski cesti Mozelj –
Predgrad v vasi Zagozdec prestregel deklico, staro 6 let
iz Gorenje Podgore. Nasilno jo je zgrabil, dvignil v
naročje in jo odnesel na bližnji skedenj. Tam jo je
položil na seno, se slekel do pasu, otroku pa dvignil
krilo, ji slekel perilo ter se nanjo ulegel. Ko ji je raz-
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krečil noge, je deklica pričela jokati, zato ji je z levo
roko zamašil usta. Ker je deklica začela kričati, jo je iz
bojazni, da je ne bi kdo slišal, zgrabil za vrat in jo za-
davil.
Po zbranih obvestilih je bil dejanja osumljen prav sto-
rilec, ki mu je bilo dejanje dokazano na podlagi mikro-
sledi tekstila, in sicer iz odeje, majice in suknjiča, ki so
bili najdeni pri ogledu na kraju dejanja. Dejanje je
priznal, opravljena pa je bila tudi rekonstrukcija do-
godka. 

UMORA V DOVŽAH, 7. 4. 1982

Storilec, rojen 6. 9. 1933, je 7. 4. 1982 okoli 16.45 ure
v Dovžah pri Mislinji na njivi, ki je bila s sklepom TS
v Mariboru, enota Slovenj Gradec, z dne 3. 6. 1981 v
postopku razdružitve prenešena v last in postopek
lastnice, z lovsko puško, znamke Češka Bock, kal. 7 X
67 R/12, najprej dvakrat v hrbet ustrelil moškega, ki
je takrat oral njivo za lastnico. Ko je k ustreljenemu,
ki je omahnil, pritekel na pomoč sodelavec, je z isto
puško ustrelil še proti njemu. Zadel ga je v prsni koš
in mu povzročil tako hude poškodbe, da je na kraju
podlegel. Med prevozom v bolnišnico je umrla tudi
prva žrtev.

UMOR V ČRNI NA KOROŠKEM, 11. 7. 1982

Fantje, stari okoli 20 let, so 11. 7. 1982 med 19. in 22.40
uro popivali v gostinskih lokalih v Črni na Koroškem.
Najprej so popivali v gostinskem lokalu na avtobusni
postaji, nato pa so odšli v hotel Planinka, oddaljen 400
m od avtobusne postaje. Žrtev je hodila pred sto-
rilcema, ki sta vedela, da ima znanec pred njima denar.
Pobiral je namreč prispevke občanov za Rdeči križ.
Denar je imel pri sebi v usnjeni torbici, kar sta storilca
ugotovila tudi po tem, ker je plačeval ves zapitek. Po
poti proti domu ga je eden od storilcev prosil, če mu
posodi denar, kar je ta odločno odklonil. 
V bližini mostu čez Javorski potok je storilec žrtev  su-
nil čez 1,10 m visoko kamnito nabrežino potoka. Drugi
je skočil za njim, ga vrgel pod most in ga z večjim
kamnom dvakrat udaril po glavi. Za tem mu je vzel iz
suknjiča denarnico in iz nje 1.760.000 din, denarnico
pa odvrgel. Pregledal je tudi vsebino torbe. 
Ker je oškodovanec začel glasno stokati, ga je z rokami
zadavil, nato pa še z žepnim nožem, ki ga je imel v
suknjiču, dvakrat zabodel v desni del prsnega koša.
Žrtev je potegnil v globlji del potoka, da bi bilo videti
kot utopitev. 
Eden od storilcev je na kraju dejanja pozabil svojo svet-
lo rjavo vetrovko. Izsleden in prijet je bil čez 2 dni, toč-
no 13. 7. 1982 ob 8. uri v Polenšaku ter istega dne ob
14. uri priveden k preiskovalnemu sodniku TS v Mari-
boru. 

UMOR IN HUDA TELESNA POŠKODBA S SMRTNIM
IZIDOM V GODENINCIH, 8. 8. 1982

Dne 8. 8. 1982 je PM Ormož obvestila stalno službo
Maribor, da sta bila v stanovanjski hiši v Godenincih
št. 25 najdena mrtev lastnik hiše in hudo poškodovana
ženska, ki je med prevozom v bolnišnico umrla.
Z zbiranjem obvestil so delavci ONZ ugotovili, da sta
pokojna živela v zunajzakonski skupnosti od 1949 v
stanovanjski hiši v zelo slabih razmerah. Najbližji
sosedi so bili žrtvina mati ter polbrata. Pokojničina
mati je tudi prva obvestila sosede, da para ni bilo iz
hiše in da je našla njega mrtvega, njo pa hudo poško-
dovano.
V razgovoru je polbrat povedal, da sta ga polbrat in
mati, kamor je večkrat prihajal na obisk, in tudi v
soboto 7. 8. 1982, nagovarjala, da se morajo sosedov na
nek način znebiti. Odkupili bi njuno posestvo in ob
materini pomoči na njem zgradili počitniško hišo. 
Tudi usodno soboto zvečer sta ga nagovarjala, češ da
sta soseda kot socialna podpiranca družbi v nadlego in
da se ju je treba znebiti. Pod vtisom razgovora mu je
polbrat prinesel večji kos opeke in mu rekel, da gresta
k sosedom. Odšla sta do hiše pokojnih in eden od
polbratov je dvakrat z opeko udaril po glavi žrtev, ki je
stala v bližini štedilnika v kuhinji in takoj za tem še
polsestro, ki je prišla iz sobe. Po storjenem dejanju sta
se vrnila k materi, kjer so se dogovorili, da bodo dejanje
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prikrili in delavcem UNZ povedali, da je soseda umoril
verjetno neznanec, za katerega jim je večkrat v strahu
pripovedovala pokojna, namreč da hodi v mraku in
ponoči po gozdu v bližini njune hiše. Mati je po raz-
govoru šla spat, polbrata pa sta še nekaj časa poslušala
gramofonske plošče.

UMOR V SLOVENSKI BISTRICI, 20. 3. 1984

Storilec je s pištolo znamke Beretta iz neposredne bli-
žine v ženo izstrelil 6 nabojev, in jo petkrat zadel. Po
dejanju se je javil na UNZ Maribor in povedal, da je z
več streli iz pištole, ki jo je tudi izročil delavcem ONZ,
ubil svojo ženo.
Zakonca sta bila poročena 10 let in imela v zakonu 3
otroke. Do 1982 sta se dobro razumela, dokler ni sto-
rilec začel sumiti, da ga žena vara. Njegova ljubo-
sumnost se je stopnjevala, začel ji je slediti.  Večkrat jo
je tudi pretepel. 
V letu 1983 je sprožil ločitveni postopek. Od tedaj sta
sicer še živela skupaj, vendar je ona skrbela le zase in za
otroke. 
Usodnega jutra sta se srečala v kuhinji. Začela sta se
prepirati zaradi delitve premoženja in zaradi tega, ker
mu je žena dejala, da ne bo dobil nobenega otroka, če
se bosta ločila, da nima nič od njega in da bi bilo
najbolje, da gre od hiše. Tedaj je zagrabil pištolo in
izstrelil usodne strele.

UMOR V GRADCU, V NOČI NA 13. 4. 1984

Storilec, rojen 18. 11. 1964, je storil k. d. umora iz
koristoljubja po členu 46/II KZ RS s tem, da je v noči
na 13. 4. 1984 v Gradcu ubil svojega znanca, rojenega
14. 9. 1913 zato, da bi lahko vzel denar. S klicanjem ga
je privabil do vrat, ga tam z železno palico, dolgo 42
cm, večkrat udaril po glavi,  da je umrl. Nato je preiskal
hišo. Ker ni našel denarja, je hišo zapustil.
Osumljenca so hitro odkrili. V kritičnem času je bil
opažen v bližini kaznivega dejanja,  poleg tega je bil
takrat vinjen, kasneje pa se je skrival pred delavci mi-
lice. Ko je bil prijet, je pri preiskovalnem sodniku de-
janje priznal. Preiskava krvnih madežev na njegovi
obleki je potrdila, da je kri iste skupine, kot jo je imel
pokojni.

UMOR V PERNICI, 22. 6. 1984

Storilec je 22. 6. 1984 okoli 24. ure s kovinsko palico 7-
krat zabodel spečega znanca in mu s tem prizadejal tako
hude rane, da je na kraju dejanja po dveh minutah umrl.
V hiši so živeli trije moški in hčerka enega od njih.
Žrtev umora je bil njen fant, s katerim sta živela v
zunajzakonski skupnosti.
Lastnik hiše je dal bivališče znancu, ki ga je spoznal, ko
je po šestih letih prišel s prestajanja kazni zaradi umora
svoje žene. Znanec pa je pripeljal tudi svojo hči in nje-
nega fanta. Tudi ta je bil že večkrat kaznovan.
Zaradi alkohola in agresivnosti, k temu pa so bili vdani
vsi člani obeh družin, je v hiši pogosto prihajalo do pre-
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pirov in pretepov. Največja žrtev je bilo prav dekle,  nad
katero so se vsi izživljali, fizično pa najbolj njen fant,
zaradi katerega je večkrat pobegnila od doma in noč
prespala zunaj. Medsebojne grožnje enih in drugih,
tudi z umorom, so bile na dnevnem redu.  Storilec je
večkrat svojim sodelavcem, zlasti enemu,  razlagal, da
se bosta z “zetom” prav gotovo stepla in bo eden po
vsej verjetnosti mrtev, verjetno zet.

Na dan umora so vsi trije popivali v Mariboru, medtem
ko se je dekle šlo fotografirat za novo osebno izkaz-
nico. Okoli 22.30 ure so se vračali proti domu. Ko je
dekle ugotovilo, da je bil pijan tudi njen fant, je po-
begnilo v vinograd. Fant je vlomil v spalnico znancev in
prižgal luč. Prišleka sta od daleč zagledala luč v svoji
sobi. Storilec je znancu naročil, naj ga počaka v seniku,
sam pa bo opravil, kar mora. 
Medtem se je fant umiril, ugasnil luč in šel v svojo
sobo, kjer je že spal sin, in legel spat. Na okensko polico
je položil kuhinjski nož.
Storilec je vzel 60 cm dolgo in 10 mm debelo kovinsko
palico, šel v sobo spečega in ga z vso silo zabodel v levi
zgornji del hrbta. Zabodel ga je še trikrat in ko je žrtev
skrčila roke in noge, je utrpela še dve ubodnini. Obležal
je pred posteljo na tleh.
Po dejanju se je storilec preoblekel, krvavo obleko po-
ložil na posteljo, vzel sveža oblačila in v seniku znancu
povedal, da bodo odslej imeli na hribu mir pred huli-
ganom, ker ga je ubil.
Skupaj sta odšla v Maribor, kjer sta popivala v kolo-
dvorski restavraciji. Naslednji dan je s hranilne knjižice
dvignil 400.000 din in sodelavcu povedal, da ga ne bo

več na delo, ker odhaja v Švico. V okrepčevalnici na
avtobusnem postajališču na Glavnem trgu v Mariboru
sta bila aretirana.
Žrtev je okoli druge ure zjutraj našla zunajzakonska
partnerica, ki se je iz vinograda vrnila domov.

UMOR IN HUDA TELESNA POŠKODBA V VRHOVEM
DOLU, 19. 9. 1984

Dne 19. 9. 1984  se je storilec, ki je živel pri stari materi
v Vrhovem Dolu, odpravil do 200 m oddaljene hiše,
kjer so živeli njegov oče s partnerico, brat in njegova
zunajzakonska partnerica s štirimesečnim otrokom.
Odšel je v gospodarsko poslopje, ki je preurejeno v
večjo delavnico in izza peči vzel očetovo malokalibrsko
puško, znamke Auschutz, model 1400, kal. 22 zahod-
nonemške proizvodnje. Na polici je iz škatlice vzel 3
naboje. En naboj je že bil v okviru, drugega je potisnil
vanj. Povzpel se je do ostrešja in čakal očeta in njegovo
partnerico z namenom, da ju ubije,  ker naj bi ga
“komandirala in preganjala”.
Ko sta okoli 8. ure prišla iz hiše, je storilec iz razdalje
5 m ustrelil v očeta, ki je odpiral pokrov prtljažnika.
Meril je v srce. Ko je oče zavpil in se sesedel, je storilec
skočil k njemu. Medtem je puško napel in repetiral ter
ponovno ustrelil. Tokrat je meril v glavo in zadel v sre-
dino čela. Izstrelek je prebil  lobanjo, šel skozi mož-
gane, ponovno prebil lobanjo in obtičal pod kožo tik
pod in nekoliko za levim ušesom.
Med prvim in drugim strelom je do poškodovanega
pritekla njegova partnerica. Storilec je ponovno repe-
tiral proti njej, vendar je videl, da je puška prazna. S
puškino cevjo je z vso silo udaril po njeni glavi. Pri tem
se je zlomilo puškino kopito. 
Ko sta žrtvi obležali, se je storilec usedel v očetov avto,
predtem pa vrgel v avto še zlomljeno puško. Ko je že
hotel speljati, je opazil, da se očetova partnerica  pre-
mika in hoče vstati. Skočil je iz avta, pobral metrski
kostanjev kol in jo z njim ponovno z vso silo udaril po
glavi. Potem se je odpeljal do PM Tabor in dejanje
prijavil.
Oče je poškodbam podlegel, njegova partnerica je utr-
pela hude telesne poškodbe, vendar ni bila v smrtni
nevarnosti.  

UMORA V LJUBLJANI, 14. 11. IN 23. 11. 1984 

Dne 14. 11. 1984 je v času od 22. do 22.10. ure pred
vhodom v stanovanjski blok na Postojnski ulici v
Ljubljani storilec z žepnim nožem, z 82 mm dolgim in
14 mm širokim rezilom, zabodel 52-letno natakarico v
vrat, 15 mm za desnim uhljem, in ji povzročil široko
rano ostrih robov. Pri tem je prišlo do prereza podalj-
šanega hrbtnega mozga med lobanjo in prvim vrat-
nim vretencem, zaradi česar je žrtev na kraju dejanja
umrla.
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Dne 23. 11. istega leta v dopoldanskem času med 9.45
in 11.10 uro v stanovanjski hiši na Erjavčevi ulici v
Ljubljani je isti storilec s kuhinjskim nožem 23-krat
zabodel 59-letno žrtev. Povzročil ji je 23 vbodnih in
vreznih ran na vratu, prsnem košu, hrbtu in trebuhu
ter šest obrambnih vreznin na desni in eno na levi roki.
Povzročil je prerez sapnika, vbodline na obeh pljučnih
krilih, prebodlino srčne mišice, sprednje stene levega
prekata, vbodline na jetrih, prerez desnega bronhusa
ter krvavitev v obe prsni votlini, zaradi česar je žrtev v
nekaj minutah umrla. 
V zagovoru pred preiskovalnim sodnikom je osum-
ljenec priznal, da je na Postojnski ulici v Ljubljani
zabodel žensko. Priznal je, da ji je sledil do blokov in ko
je odpirala vhodna vrata, je prišel za njo in jo prijel za
zadnjico. Z vrečko ga je skušala udariti, medtem ko ga
je zmerjala. Sam se je branil, nato pa jo je udaril, brcnil,
potem pa še sunil z nožem. Zavedal se je, da ni storil
prav. Od tam je odšel domov, v klet, da bi spral sledi
krvi z noža. Krpo, ki jo je namočil v bencin in z njo
obrisal nož, je vrgel v kanto za smeti, ne na vrh
smetnjaka, pač pa je smeti nekoliko razgrnil in vrgel
krpo mednje. Nadalje je povedal, da ni vedel zagotovo,
če je ženska mrtva. Kot je sam rekel, pa je le malo
sklepal, da je verjetno mrtva, ker jo je “udaril” z nožem.  
Tudi za drugo žrtev je bil pripravljen povedati, “česar se
pač spominja in česar se zaveda”. Povedal je, da je kri-
tičnega dne pozvonil pri vhodu na Erjavčevi ulici in da
je “neka tovarišica” odprla vrata. Povabila ga je v dnev-
no sobo, kjer se je usedel, ona pa je stala in poslušala.
Vprašala ga je, zakaj je prišel. Omenjal je, da jo je
videval na Erjavčevi in da se hoče z njo pogovoriti, da bi
mu na videz odgovarjala, da mu je všeč in da bi se z njo
zato pogovarjal. Rekla mu je, da se z njim nima kaj
pogovarjati, saj ga niti ne pozna. On pa ji je še naprej

dvoril, ko je rekel, da bi z njo želel še nekaj več kot samo
pogovor. Kaj naj bi se dogajalo naprej, točno ne ve, ker
ni bil pri polni zavesti. Ve le, “da je hotel imeti spolni
odnos z žensko, ki jo je imel pred seboj”. Spominja se
tudi nekih stopnic, kleti ali drvarnice. Spominja se
tudi, da je odvil magnet iz telefona, zato da ne bi kdo
javil naprej. 
Šel je tudi v zgornje prostore in v predalu pisalne mize
opazil računalnik in pod njim denar. Vse je pustil pri
miru in odšel.
Osumljenčevo poznavanje navedenih dejstev je očitno
kazalo, da je prav on tisti, ki je zabodel obe žrtvi.
Nemogoče bi namreč bilo, da bi si lahko izmislil
celoten potek dogodkov, v katerega bi vključil najprej
svoj pogovor z oškodovanko, nato pa točen opis, kje je
vzel nož; nadalje, da je brisal sledi (dejansko so na
Erjavčevi bili najdeni madeži krvi, prekriti s
pregrinjalom), da so bila vrata po dejanju zaklenjena
ter da bi uganil, katera vrata, da bi uganil, da je bil
mikrofon iz telefona odvržen v stranišče itd. V
njegovem priznanju so bile tudi netočnosti, vendar jih
je bilo mogoče pripisati časovni odmaknjenosti
dogodka, njegovemu hitremu poteku, ne nazadnje pa
tudi nujni storilčevi razburjenosti ob dogodkih,
vsekakor pa tudi spominskemu izrinjenju dogodkov.
Obramba se je naslanjala na izostanek prstnih sledi, ki
jih ni bilo ali jih niso našli, kar je bilo pojasnjeno z
dejstvom, da so po dejanju, preden so delavci krimi-
nalistične tehnike zavarovali sledi, hodila po stano-
vanju pokojničin mož in sin, ki sta prijemala kljuke in
telefon.
Krvne sledi so dopuščale več možnosti za raziskavo,
vendar so bile sledi krvi, najdene na osumljenčevih
oblačilih in predmetih, v tako majhnih količinah, da ni
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bilo mogoče analizirati krvne skupine. Določen indic
pa je to le bil, ki je kazal na medsebojni kontakt ob-
dolženec - žrtvi. Tudi iz analiz izvedencev, ki so
primerjali sledi vlaken tkanin in živalskih dlak, je bilo
razvidno, da so si vlakna bila podobna, in sicer tista, ki
so se držala oblačil žrtev in obdolženčevih oblačil,
vendar je to bila le možnost kontakta med njimi.
Nesporno je bilo, da je osumljenec ubil obe žrtvi. Pri
obeh je bil bistveno zmanjšano prišteven. Njegova
krivdna oblika je bila eventualni naklep.
Storilec je bil obsojen najprej na 9 let zaporne kazni z
izrekom varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega
zdravljenja. Na Višjem sodišču v Ljubljani pa so mu na
pritožbo tožilca zvišali kazen na 14 let zaporne kazni.

UMOR V GRACARJEVEM TURNU V HRASTJU,
17. 12. 1984

Storilec je v noči na 17. 12. 1984 prišel v notranjost gradu
Gracarjev turn v Hrastju, in v sobo svoje znanke, ki je
spala. Z leseno palico, dolgo 40 cm, jo je najprej večkrat
udaril po glavi in nato s pištolo ustrelil v zgornji del
trebuha, krogla je prebila jetra in arterijo ter obtičala v
hrbteničnem kanalu. Zaradi tega je prišlo do obsežnih
zunanjih in notranjih krvavitev, kar je povzročilo smrt.
Isto noč je truplo zavil v vrečevino, ga naložil v avto in
odpeljal preko Dolnjega Mokrega Polja in Novega
mesta po cesti proti Metliki. Na Vahti, 200 m od glavne
ceste, je truplo zagrebel v zemljo in pokril z vejevjem.
O izginotju sodelavke medicinske sestre so sporočili
njeni sodelavci, ko je niti v ponedeljek, niti v torek ni
bilo v službo. Ko so delavci ONZ v Gracarjevem turnu
nasilno odprli sobo, ker niso našli ključa, so našli v njej
številne madeže, podobne krvnim, ki so bili vidni na
tleh, na stenah, na postelji in na pohištvu.
Naslednji dan so pri širšem ogledu kraja k. d. že pri
vhodu v grad na zlizanih kamnitih tleh našli krvne
madeže, pa tudi na vznožju stopnic in na stopnicah.
Stene sobe, ki je bila last izginule, so bile na nekaterih
mestih ostrgane z neznanim predmetom, kar je kazalo
na to, da je nekdo hotel odstraniti krvne madeže. 
Preiskava je pokazala, da so žrtev zadnjič videli 16. 12.
1984 zvečer, ko je odšla od sosede domov v grad. Ob-
lačila, ki jih je imela takrat na sebi, so bila najdena v
njeni sobi nepoškodovana in brez madežev krvi. 
Z zbiranjem nadaljnjih obvestil je bilo ugotovljeno, da
je osumljenec k. d. tisti, ki je 1972 po darilni pogodbi
dobil od žrtvinega očeta pristavo, del gradu, ki si jo je
preuredil v stanovanjsko hišo in v kateri je tudi živel s
svojo družino. Odnosi med žrtvijo in osumljencem so
se začeli krhati, ko se je ta začel pretirano vmešavati v
obnovo in gospodarstvo Gracarjevega gradu.
Pri hišni preiskavi na osumljenčevem domu so kri-
minalisti našli nekatere predmete in oblačila, ki so bila
okrvavljena. V bližnji in daljnji okolici gradu pa pogre-
šane niso našli.

Pri zbiranju nadaljnjih informacij in po razčiščevanju
dejstev je osumljenec 23. 12. 1984 dejanje priznal.
Pokazal je kraj na Vahti, kjer je zakopal truplo. V
neposredni bližini trupla je bilo najdeno večje število
listkov, slik in drugega na žrtvino ime, nedaleč od
trupla so kriminalisti našli zakopane predmete; močno
okrvavljeno posteljno perilo in kos lesa, dolg 40 cm,
podoben ročaju kakega orodja.

Osumljenec je tisti dan, ko je dejanje priznal, izročil
tudi pištolo znamke Walter kal. 7.65 mm, v kateri je bil
okvir s sedmimi naboji, zraven pa še 44 nabojev ena-
kega kalibra. Pištolo in kroglo, najdeno v truplu, in
pozneje najden tulec na storilčevem domu, so kri-
minalisti poslali na kriminalistično tehniko RSNZ,
kjer so izdelali balistično ekspertizo.
Storilec je dejanje storil iz koristoljubja in maščevanja.
Hotel se je polastiti gradu, ki mu ga je obljubil žrtvin
oče, hči pa se s tem dogovorom ni strinjala. Obsojen je
bil na 15 let zapora.

UMOR NA VIŠELNICI, 20. 2. 1985

V noči na 20. 2. 1985 je bil v svoji hiši na Višelnici
umorjen lastnik hiše, rojen 31. 7. 1925. Truplo je bilo
najdeno na postelji v spalnici v prvem nadstropju.
Umor so odkrili 21. 2. ob l8.40 uri. Ogled je opravila
komisija oddelka za zatiranje kriminalitete UNZ,
preiskovalni sodnik in javni tožilec. Komisija je
zaključila svoje delo ob 23. uri. Odrejena je bila tudi
obdukcija.
Naslednjega dne so kriminalisti ugotovili, da je bil
odvzet osebni avto znamke BMW, tip 316, ki je bil sicer
parkiran v garaži. Našli so ga 23. 2. v Solkanu pri Novi
Gorici v bližini državne meje. Avto so pripeljali z vlečno
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službo v Kranj, kjer so ga pregledali kriminalistični
tehniki. V vozilu so bili najdeni: prstna sled, sled krvi in
avtobusna vozna karta, datirana z 9. 2. 1985 za relacijo
Brežice – Bizeljsko.

Pri nadaljnjih zbiranjih obvestil so delavci ONZ ugo-
tovili, da je bila žrtev homoseksualec, zato je vabil k
sebi mladeniče in jim obljubljal nagrade za spolne
storitve, kar je bilo razvidno iz njegove korespondence.
Ker je fantom obljubljal tudi zaposlitev, so preverjali
tudi te informacije. Ugotovljeno je bilo, da je v hotelu
Golf na Bledu žrtev vložila prošnjo za zaposlitev enega
od njih. Nadaljnje poizvedovanje za storilcem k. d. so
povezali z avtobusno karto Brežice – Bizeljsko in prišli
do prvega osumljenca. Niti njega, niti njegovega brata
ni bilo doma, ker sta 19. 2. odpotovala z Bizeljskega
proti Italiji, od koder sta nameravala v Avstralijo.
Indici in dokazila, ki so ju obremenjevali, so bili: vozna
karta, mikrosledi volne v vozilu, ki so bile enake barve
kot osumljenčeva puloverja, avto, ki je bil najden ob
državni meji z Italijo v Solkanu, in dejstvo, da je v
garažo prišel nekdo z originalnim ključem.
Na podlagi navedenih dognanj je bila podana kazenska
ovadba zoper oba brata in na podlagi dokazov je pre-
iskovalni sodnik izdal tiralico.

Po nekaj mesecih sta bila oba izsledena v Španiji, zoper
njiju pa odrejen pripor v Madridu. Postopek za izro-
čitev je trajal 2 leti. To je bila tudi prva izročitev
državljana Jugoslavije iz Španije.
Ob prevzemu bratov v Zagrebu so kriminalisti z njima
opravili razgovor. Eden od njiju je umoril lastnika hiše
na Višelnici s kamnitim pepelnikom, in sicer z udar-
cem po glavi. Drugi brat pri tem ni sodeloval, pač pa
naj bi samo kradel predmete. Vse domneve delavcev
ONZ so se potrdile z izjavami storilca k. d. 

UMOR V LJUBLJANI, 15. 5. 1985

Storilec, star 16 let, je dopoldne 15. 5. 1985 v opuščeni
kmečki hiši na Ježici v Ljubljani s 50 cm dolgim kolom
pravokotnega profila močno udaril po tilniku svojo
teto, ki mu je prepovedala vstopiti v hišo, dokler je ona
tam. Najprej je padla na levi bok, nato pa jo je na tleh
ležečo še večkrat udaril na isto mesto, da je negibno
obležala, in nato zapustil hišo.  

Po 15 minutah se je vrnil in s seboj prinesel sekirico.
Nezavestno teto je obrnil na hrbet, jo slekel, pri čemer
ji je pustil le spodnji del perila, nato pa ji je s petimi
zamahi odsekal glavo, obe dlani v višini zapestja in obe
stopali v višini gležnja. Odrezane dele trupla je spravil
v črno polivinilasto vrečo ter jih skril v “luknjo” pod
skednjem. Okrvavljeno obleko je skupaj s čevlji vrgel na
priročno smetišče. Truplo je spravil v lesen zaboj in ga
z manjšim kmečkim vozom odpeljal v skedenj. Tu ga je
prekril s starimi ceradami in odejami ter se vrnil v hišo.
Za seboj je pomil tla, očistil sekiro in zaklenil hišo. Na
svojem domu se je preoblekel in ob 12.15 uri odšel v
šolo. 
Morilec je bil odkrit na podlagi storilčeve izpovedi
svojemu očetu, da je teto videl prejšnji dan mrtvo, na
podlagi okrvavljenih oblačil, ki so jih našli pod
storilčevo posteljo, in okrvavljenega dela sekirice, ki jo
je storilec pozabil na kraju dejanja, izvedenskega
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mnenja RSNZ, odkritega trupla in delov, do katerih je
preiskovalce pripeljal storilec.
Izvedenski mnenji psihiatra in psihologa sta potrdili,
da je bilo dejanje, vsaj na začetku, opravljeno v bistveno
zmanjšani prištevnosti, da se je storilec ustrašil posle-
dic in zato truplo, da ga ne bi identificirali, razkosal.

Temeljno sodišče v Ljubljani ga je obsodilo na 5 let
mladoletniškega zapora, na pritožbo tožilca Višjemu
sodišču pa je to kazen zvišalo na 6 let mladoletniškega
zapora. 6. maja 1989 je bil storilec s prestajanja kazni
pogojno izpuščen in je torej odslužil 4 leta mlado-
letniškega zapora.
Motiv je bil emocionalen; sorodniki so se med seboj
prepirali zaradi dediščine. Storilec ni mogel razumeti,
da njihovo mirno sožitje v 5-članski družini ovira teta,
očetova sestra, s katero so se večkrat prepirali, ne on,
pač pa njegovi starši in drugi sorodniki. Tako je
razmišljal po tem, ko se je vrnil na kraj dejanja in žrtev
ubil. Izvedenski mnenji sta potrdili dejstvo, da se je fant
tisti trenutek, ko je zagledal pod sabo na tleh neza-
vestno teto, v podzavesti identificiral z očetom, češ da
to počne oče in ne on, ker v podzavesti ni mogel več
prenašati stalnih prepirov okoli dediščine, za kar je bila
v največji meri kriva prav teta.

UMOR V MARIBORU, 17. 8. 1985 

Storilka in storilec k. d. sta 17. 8. 1985 prišla v stano-
vanje pokojnega, ki ga je dekle poznalo že od prej, in ga
na zahrbten način umorila.
Iz Kopra sta se z avtoštopom pripeljala v Maribor z
namenom, da njenega znanca spravita s sveta in se
polastita njegovega imetja. Po njenem pripovedovanju
ga je moralo biti kar veliko.
Obiskala sta ga že nekajkrat pred usodnim dnevom, pa
ga ni bilo doma ali pa ni hotel odpreti.
Ponovno sta ga obiskala 17. 8. Po zvonenju na vratih je
dekle prepričalo 80-letnega moškega, da ji je odprl vhod-

na vrata in vrata stanovanja, kljub temu, da je imel pet
ključavnic, ki jih ni vedno odklepal. Storilčev prvotni
namen je bil, da prideta v stanovanje skozi okno v kopal-
nici, vendar je to bilo zagrnjeno in poizkus ni uspel.
Ko je dekle stopilo v stanovanje, je poskrbelo, da so
ostala vhodna vrata priprta, tako da je za njo stopil v
stanovanje tudi storilec in za sabo vrata zaprl. Na
vprašanje lastnika stanovanja, kaj želi, ga je storilec s
pestjo najprej močno udaril v trebuh in ko se je ta
sključil, ga je udaril v glavo, tako da je padel na tla. Da
bi žrtev, ki je kričala, utišal, jo je še večkrat udaril in ji
z roko mašil usta. Z bližnjega fotelja je vzel spodnjo
majico in jo pritisnil žrtvi na usta. Ker žrtve ni utišal,
je zagrabil izvijač z lesenim ročajem, ki je ležal na
bližnji polici in z njim udaril žrtev po glavi, najprej z
lesenim, debelejšim koncem ročaja. Ker ni utihnila, jo
je z obrnjenim delom, s konico štirikrat zabodel v hr-
bet in v prsni koš. S tem ji je povzročil raztrganino
aorte, kar je vodilo v hitro izkrvavitev in smrt.
Po dejanju sta storilca začela preiskovati stanovanje.
Da bi prikrila sledi svoje prisotnosti, sta si na roke
navlekla nogavice umorjenega. Ker jima je bilo truplo
na poti, sta ga prenesla na posteljo in ga pokrila z
rjuho preko glave, predtem pa mu je storilec z roke snel
prstan in uro.

Pri nadaljnji preiskavi sta našla dve plinski pištoli –
strašilki, nekaj streliva, stare kovance, 1050 ASCH, 500
din, več kosov bižuterije, srebrni obesek, usnjeno de-
narnico in moško usnjeno torbo. Nabrane predmete
sta spravila v prav tako ukradeno potovalko.
Stanovanje sta zaklenila in odšla na dom storilčeve
matere, kjer sta si plen razdelila.
Naslednji dan sta hotela ponovno obiskati žrtvino
stanovanje. Ker sta zagledala pred hišo parkirane avto-
mobile milice, sta pot nadaljevala mimo stanovanja,
potovalko pa odvrgla v keson. Ves dan sta popivala z
znanci. Po večerji v klubu upokojencev sta odšla v
stanovanje storilčeve matere, kjer so ju prijeli. 
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Pokojnega je namreč našla njegova sestra popoldan
naslednjega dne. Ker jo je povabil na kosilo, je pozvo-
nila na vratih njegovega stanovanja. Nihče se ni oglasil,
zato se je vrnila domov po ključe in odklenila vrata.
Brata je našla na postelji – mrtvega. 

Po zbranih obvestilih in po prvih ugotovitvah z ogleda
kraja k. d. ter na podlagi pričevanj sosedov je bilo za
osumljencema razpisano iskanje.

Izvedensko mnenje kriminalističnotehničnega sektorja
UNZ Maribor in laboratorijev RSNZ, izzvane latentne
prstne oziroma dlanske sledi, primerjava las žrtev in
sostorilke, sledi, posesane s fotelja v sobi umorjenega,
cigaretni ogorek, postrgani delci krvi z lesenih tal,
krvava konica izvijača, najdenega ob postelji na tleh,
žrtvina kri, poleg tega še analiza oblačil žrtev in
osumljenca, so pokazale na storilca umora.

UMOR V DOMŽALAH, 9. 10. 1985

Storilec je 9. 10. 1985 na regionalni cesti Želodnik -
Moravče ustavil avto znanki, ki mu je pomahala. Pro-
sila ge je, da jo pelje na bližnje pokopališče Sv. Trojice.
Njeni želji je ustregel. Obiskala sta še nekaj skupnih
znancev, gostišče Jamarski dom na Gorjuši pri
Domžalah, nato pa se, zaradi strahu pred odvzemom
vozniškega dovoljenja zaradi prevelike količine zauži-
tega alkohola, vračala po stranskih poteh. Med vasema
Vrba – Zg. Krtina sta z avtomobilom zdrsnila v ob-
cestni jarek, trčila ob večji kamen, tako da avta ni bilo
mogoče več premakniti.
Okoli 4. ure zjutraj je lastnik avtomobila z okrvavlje-
nimi rokami peš prišel do prve hiše v Brezju in povedal,
da ima v avtu mrtvo žensko in naj pokličejo postajo
milice.
Pri ogledu kraja dejanja in trupla ter po opravljeni
sodni obdukciji so ugotovili, da je prišlo do kaznivega
dejanja umora z davljenjem, ker so bile na truplu
obsežne in globoke podplutbe po obrazu, glavi in na
obeh sencih. Poškodovan je bil tudi podsapnični
hrustanec, globoke so bile tudi podplutbe v spodnji
čeljustnici. Vzrok smrti je bila zadušitev. Storilec k. d.
je bil znan kot nasilnež in storilec spolnih deliktov že
od prej.
Na podlagi odvzetih oblačil osumljencu in žrtvi,
odvzetih avtomobilskih prevlek za nadaljnjo preiskavo,
odvzete krvi zaradi alkoholimetrične preiskave, so
storilcu dokazali krivdo. Obsojen je bil na 11 let
zapora. 

HUDA TELESNA POŠKODBA S SMRTNIM IZIDOM V
MARIBORU, 14. 12. 1985

Dne 14. 12. 1985 je mati pripeljala v otroško bolnišnico
v Maribor svojo 22-mesečno hčerko, ki je uro po spre-
jemu umrla. Otroka je pripeljala v izredno slabem

stanju brez srčne akcije. Na trebuhu so zdravniki
ugotovili večjo modrico in nekaj udarnin po glavi, za
kar je mati navajala kot vzrok padec s stola.

Po opravljeni sodni obdukciji je izvedenec našel šte-
vilne podplutbe po glavi, prsnem košu in okončinah, ki
so nedvomno nastale kot posledica udarcev in ne
padca. Večina poškodb je bila svežih, nekaj pa tudi sta-
rejših. Pri enem udarcu je prišlo do poškodbe debelega
črevesa, zaradi česar so se pojavile bakterije v trebušni
votlini. Prišlo je do vnetja potrebušnice, kar je pov-
zročilo smrt.

Ob zbiranju podatkov so delavci UNZ ugotovili
naslednje:

Otrokova mati je v začetku leta navezala stike z moškim,
avtobusnim sprevodnikom, ki ji je predlagal, da bi se z
leto in pol staro hčerko preselila k njemu v stanovanje,
v katerem je živel sam. Tudi on je imel 5 let starega
nezakonskega sina, ki pa je bil že od rojstva v reji. K
očetu je prihajal le ob vikendih. Hčerko je mati vozila v
varstvo do zadnjih dveh mesecev, ko je zunajzakonski
partner ostal brez zaposlitve in je varstvo otroka prevzel
on. 

Pri nadaljnjem preverjanju je bilo ugotovljeno, da je
materin partner z otrokom grdo ravnal in ga dostikrat
pretepal. Prav tako grdo je ravnal tudi s svojim sinom,
kadar je bil pri njem. Na otroka je pogosto kričal, ju
pretepal, največkrat z usnjenim pasom, tako da se je
tudi njegov sin vračal k rejnici z modricami in pras-
kami po telesu.

Iz kazenske evidence je razvidno, da je bil od leta 1966
do 1982 12-krat obravnavan za različna kazniva dejanja
in nedvomno je tudi 13. 12. 1985 tako pretepel otroka,
da je naslednji dan zaradi posledic udarcev umrl.

UMOR INŠPEKTORJEV RSNZ V KRIŽIŠČU CEST
BREŽICE - BIZELJSKO - GLOBOKO - KAPELE IN
KAZNIVI DEJANJI VELIKE TATVINE TER ODVZEMA
MOTORNEGA VOZILA, 3. 5. 1986

Storilec je 1. 5. 1986 samovoljno zapustil vojašnico v
Ljubljani, kjer je služil vojaški rok. Oblečen v vojaško
uniformo in oborožen z avtomatsko puško M - 70 A B
2 kal. 7,62 mm ter z ostrim strelivom je okoli 2.30 ure
štopal na Nemški cesti v Ljubljani. Ustavil mu je Ljub-
ljančan v belem golfu. Po 50 m je štopar naperil v
šoferja avtomatsko puško, jo pripravil za strel in mu
ukazal, naj zapelje s ceste. Ko je ustavil, mu je štopar
dovolil, da je vzel iz prtljažnika kovček z dokumenti,
zahteval ključe od avtomobila in se z njim odpeljal
proti Ljubljani ter naprej proti Novemu mestu. Okoli 4.
ure zjutraj se je pripeljal v kraj Težka Voda do gostin-
skega lokala, ki stoji v podnožju Gorjancev. Tu je razbil
dvojno steklo na vratih in se skoznje splazil v not-
ranjost. Iz lokala je odnesel pijačo in hrano v skupni
vrednosti 119.060 din.
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Popoldne istega dne se je pripeljal v bližino Planin-
skega doma na Mirni gori, kjer je s parkiranega vozila
znamke Škoda odstranil registrske tablice, na vozilo pa
pritrdil druge, ki jih je predhodno ukradel.

Na območju Bele krajine, Maribora in Čakovca se je
vozil do naslednje noči, ko je v vasi Trnovec zletel s
ceste. V avtu je pustil del nakradene hrane, v rokovniku
pa je bilo na prvi strani napisano: “Dnevnik Plut
Bojana od 1. 5. 1986 do smrti”. Peš je nadaljeval v smeri

Čakovca do trenutka, ko je ustavil avtomobil znamke
Zastava 750, iz katerega sta morala izstopiti oba
potnika, in se odpeljal proti Zagrebu. Avtomobil je po
uporabi pustil v naselju Gradišče.

Še istega dne je ustavil avtomobil znamke Audi 80 in z
istimi grožnjami kot prvič prisilil potnika, da sta avto
zapustila, sam pa se je z njim odpeljal v Zagreb, kjer je
vozilo zapustil. V Sesvetih, na območju Zagreba, je
izkoristil nepazljivost šoferja v avtomobilu znamke
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Zastava 101 in s kontaktnimi ključi, ki so bili v avtu,
spravil avto v pogon. Peljal se je proti Sloveniji in v
Dobovi zavil v smeri Kapel. Na kolovozni poti je avto
zapustil. V vasi Sela pri Dobovi je iz priprte garaže z
lahkoto odpeljal avtomobil Zastava 101, saj so bili v
njem ključi. Vožnjo je nadaljeval proti Kapelam. Tu je
zopet zavil s cestišča na pot, ki vodi do stanovanjske
hiše. V Kapelah je hotel ponovno zamenjati avto, pa
mu ni uspelo, ker v odprtem avtomobilu ni našel
kontaktnega ključa. V prvem nadstropju hiše v Ka-
pelah št. 31, je vzel alpsko mleko, kruh, margarino,
rozine in rjuho, kamor je ukradene stvari zavil. V garaži
iste hiše je vzel novo motorno kolo Tomos in se z njim
odpeljal proti Globokem. Tu je motorno kolo prislonil
ob hrast, se najedel in odšel dalje peš v smeri križišča
Brežice - Bizeljsko - Kapele – Globoko, in sicer 3. 5.
1986 med 2.30 in 2.50 uro. Tu se je skril.
Okoli 2.50 ure se je iz Kapel pripeljal do križišča
osebni avto znamke Lada, last PM Krško, v katerem
sta bila pomočnik komandirja PM Krško in dva
miličnika. Nekaj minut za tem sta se iz Kapel v smeri
križišča pripeljala z modrim službenim golfom
inšpektorja RSNZ SRS. Eden od inšpektorjev je
verjetno opazil storilca, zato je avto ustavil. V tistem
trenutku je storilec začel streljati iz avtomatske puške.
Nahajal se je desno od vozila inšpektorjev in pri
nobenem od strelov ni bil oddaljen več kot 1 m. Eden
od inšpektorjev je imel 17 strelnih ran, ki so
poškodovale obe pljučni krili, povzročile raztrganino
aorte, prelom 4. rebra levo ter prelom 4., 5. in 10. rebra
desno, prestrel 8. prsnega vretenca, več raztrganin
tankega črevesja, raztrganine črevesnega oporka in
obsežno krvavitev v levo prsišče. Smrt je bila trenutna
in je bila posledica raztrgane aorte in izkrvavitve v levo
prsišče. 
Drugi inšpektor je dobil prestrelne rane skozi desno
roko in prednjo steno trebuha, prestrel skozi trebuh,
prestrel skozi stegnenico in medenico in poškodbo
ledvenega dela hrbtenice. Poleg 14 ran je imel še šte-
vilne raztrganine črevesja in črevesnega oporka, raztr-
ganino sečnega mehurja in prelom desne podlahtnice
in ene črevnice. Kljub primernemu zdravljenju je umrl
v brežiški bolnišnici zaradi travmatskega šoka.
Po dejanju je storilec stopil do avtomobila, potegnil
hudo ranjenega inšpektorja iz avtomobila, se usedel za
volan in odpeljal v smeri Bizeljskega. Zaradi poško-
dovane cevi za dotok goriva se je avto po 800 m ustavil,
tako da je pot nadaljeval peš.
Na Bizeljskem je prišel do lesene barake v nekem vino-
gradu, ki jo je odprl z močnim pritiskom na kljuko. V
njej je odložil usnjene rokavice, vojaški oprtač, raztrgal
nekaj pisem in razglednic in jih pustil na tleh zraven
mize. Barako je zapustil 3. 5., se povzpel do zidanega
vinskega hrama, kjer je počival, pil in čistil avtomatsko
puško. Najdena je bila namreč plastična steklenica z
oljem in naoljeni trakovi blaga.

Ko so se vikendu s tovornim avtom približali lastniki
vikenda in še dva prijatelja, jim je zagrozil z avtomatsko
puško, vendar je odšel s pripombo, da se bo še vrnil.
Med 3. in 4. 5. 1986 se je nahajal v okolici Bizeljskega,
kjer ga je videl občan.
V noči na 5. 5. je prišel v kraj Gradice do visokopritlične
hiše, kjer je iz nezaklenjene garaže vzel osebni avto
znamke Renault - R 4, s katerim se je odpeljal na
magistralno cesto proti Zagrebu. Inšpektor RSNZ iz
Zagreba ga je okoli 1.25 ure opazil in ga ustavljal s
tablico “STOP”. Storilec je povečal hitrost in z
magistralne ceste zavil v naselje Jakovlje. Sledil mu je
miličniški avto s prižgano rotacijsko modro lučjo. S
hitrostjo od 80 do 100 km na uro je vključil levi smer-
nik, nato pa močno zavil v desno, kjer je zapeljal v
cestni jarek. Vozilo je obstalo, obrnjeno na levi bok. Ko
je zagledal na križišču službeno vozilo, si je v svoji
brezizhodni situaciji prislonil cev avtomatske puške
pod brado, sprožil in si sodil sam.
Krogla je prebila lobanjsko kost na temenu in nato
steklo prvih desnih vrat avtomobila. Ko je inšpektor
zaslišal strel, je proti R 4 izstrelil iz avtomatske puške
tri naboje, od katerih je eden zadel obroč zadnjega
desnega kolesa avtomobila.
Sodelovanje slovenske in hrvaške milice je pripomoglo
k temu, da je bil rekonstruiran celotni potek storilče-
vega bega iz vojašnice v Šentvidu nad Ljubljano do
njegove smrti. 

UBOJ V LESCAH, 16. 4. 1986

Dne 16. 4. 1986 med 17.45 in 18. uro sta storilca na
dvorišču gostilne Turist v Lescah pretepla moškega.
Pred vhodom v gostilno sta ga podrla na tla in ga
brcala s čevlji, tudi v glavo. Zaradi poškodb je umrl na
kraju pretepa.
Na PM Radovljica je vlakovni odpravnik z železniške
postaje Lesce sporočil, da je pred gostilno Turist, ki je
nasproti postaje, pretep. Ko je miličniška patrulja prišla
na kraj, je ob vhodu v gostilno našla truplo. O tem je
miličnik obvestil dežurnega na PM, ki je na kraj umora
poklical komisijo OZK UNZ Kranj, preiskovalnega
sodnika in javnega tožilca. Ogled so opravili delavci PM. 
Operativni delavci PM so z zbiranjem obvestil prišli
tudi do podatkov o storilcih in očividcih umora. Izsle-
dili so jih in privedli na PM. 
Komisija OZK ni opravila ogleda na kraju dejanja, ker
se niso sporazumeli o opravilih. Odšla je v prostore PM
Radovljica in opravila prepoznavo oseb. Delavci milice
so pripeljali dva osumljenca in dva očividca dogodka.
Prepoznavo so opravili z več osebami. Očividca sta bila
prepoznana kot domnevna storilca.
V prostore PM Radovljica sta prišla tudi preiskovalni
sodnik in javni tožilec, ki sta zaslišala očividce in
osumljena. Odredila sta pripor za osumljena, čeprav
sta oba zanikala kakršnokli zvezo z umorom.
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Po zbranih obvestilih je komisija ugotovila, da sta se
znanca stepla že v gostilni. Zunaj sta s pretepom nada-
ljevala. Dogajanje sta videla tudi druga znanca, ki sta
pritekla in žrtev umorila z brcami v glavo. 
V zgodbi, ki so jo potrdile priče, so bile sporne vozov-
nice avtobusa za relacijo Ljubljana – Kranj. Osumljena
sta vseskozi trdila, da sta prišla z avtobusom v Lesce
takrat, ko je bila žrtev že umorjena. Že iz avtobusa sta
videla skupino ljudi in na tleh ležečega človeka. Njune
izjave ni nihče jemal resno, niti se ni preverjalo
vozovnic, tako da sta bila šest tednov v priporu.
Rekonstrukcija je ugotovila dejansko stanje. Po šestih
tednih sta bila izpuščena.
Na podlagi dodatnih preverjanj so ugotovili, da so bile
nekatere izjave lažne in dane pod pritiskom drugih
oseb. Zbrane so bila nove ugotovitve za prava storilca
kaznivega dejanja. Na podlagi izdane tiralice sta bila
prijeta in privedena na UNZ Kranj. Najprej sta dejanje
tajila, nato pa pod težo dokazov in prepoznave
priznala uboj.
Kazenska ovadba je bila podana tudi zoper dva
očividca za kaznivo dejanje krive ovadbe.

UBOJ V STARI CERKVI, 8. 5. 1986

Storilec je na dan uboja popival po gostinskih lokalih
in pri znancih. Okoli 13. ure se je z mopedom Tomos
odpeljal v Staro Cerkev in obiskal znanko z namenom,
da bi imel z njo intimne odnose. Medtem se je vrnila
domov žrtvina hčerka, zato je nejevoljen zapustil
znankino stanovanje.
Zvečer istega dne se je vrnil. Znanka mu je odprla vrata.
Med njima se je zaradi vinjenosti obeh začel prepir, ki
se je končal z ubojem. Storilec jo je ubil tako, da jo je
porinil na posteljo, skočil nanjo, potem pa sta skupaj
padla na lesena tla. Na tleh jo je nekaj časa stiskal za
vrat, medtem ko se je ona branila in ga vlekla za lase.
Za kratek čas jo je spustil, da je lahko vstala, nato jo je
s stolom udaril po glavi, da se je zgrudila. Z nožem jo
je večkrat porezal po desni strani vratu in ji zabodel
nož v levo stran prsnega koša. Zaradi številnih ran je
izkrvavela.
Storilec je po dejanju šel še v druge prostore, nato pa
stanovanje zapustil in se odpeljal domov spat. 
Osumljenca so videle priče en dan prej pri žrtvi,
preden je bilo truplo odkrito. Čez 3 dni je bil pripeljan
na PM Kočevje, kjer je dejanje priznal in opisal način
storitve. 
Ugotovitve ogleda in mnenje sodnomedicinskega
izvedenca se skoraj v celoti ujemajo z osumljenčevim
opisom kaznivega dejanja.
Osumljeni je bil že večkrat obravnavan zaradi nasil-
niških kaznivih dejanj in zaradi kršitve javnega reda in
miru. Je tudi kronični alkoholik, vase zaprt, ki je iskal

družbo sebi podobnih, med katerimi je bila tudi žrtev.
Tudi ona je bila alkoholičarka, ki je vzdrževala stike z
večjim številom moških, med katerimi je bil tudi sto-
rilec.
Storilcu so bila vzeta vsa oblačila in obutev ter pokri-
valo in skupaj s sledmi, najdenimi na kraju dejanja,
poslani v kriminalističnotehnični laboratorij RSNZ v
analizo. Prav tako mu je bil odvzet nož, s katerim je
bilo povzročeno kaznivo dejanje.

POGREŠANA 10-LETNA OSNOVNOŠOLKA V LJUB-
LJANI, 16. 5. 1986

Dne 16. 5. 1986 je odšla od doma neznano kam učenka
5. razreda osnovne šole v Ljubljani. Zadnja sta pogre-
šano videla otroka, ko je istega dne malo po 18. uri
prišla skozi glavni vhod stolpnice na Kuzmičevi ulici 5
v Ljubljani in šla hitro med stolpnico in cerkvijo proti
blagovnici Astra. Pogrešano so pričeli starši iskati okoli
21. ure, ob 23. uri so bili obveščeni delavci PM Ljub-
ljana Bežigrad. PM je naslednji dan razposlala depešo
vsem PM in OM na območju UNZ Ljubljana, istega
dne pa je bila poslana depeša tudi z RSNZ SRS na vse
UNZ in mejne prehode. 21. 5. istega leta je bila raz-
širjena depeša poslana po SFRJ in poslane fotografije
izginule deklice vsem PM in OM na območju UNZ
Ljubljana mesto in Ljubljana okolica ter vsem UNZ v
SR Sloveniji.
O deklici do danes še ni nobene sledi. 

UBOJ V MARIBORU, 17. 5. 1986

Dne 17. 5. 1986 je okrog 17. ure prišel na PM Maribor
Tezno storilec in povedal, da je pred eno uro ubil znan-
ko, in sicer tako, da jo je z večjim kladivom večkrat
udaril po glavi.
Pri ogledu kraja kaznivega dejanja, ki sta mu prisostvo-
vala preiskovalni sodnik Temeljnega sodišča v Mari-
boru in namestnik Temeljnega javnega tožilstva, so
delavci OZK UNZ Maribor ugotovili, da je bila žrtev
ubita v spalnici njenega dvosobnega stanovanja z več
udarci po glavi z 1.30 kg težkim kladivom in mačeto.
Storilec je ob odhodu iz stanovanja vhodna vrata za-
klenil.
Z obdukcijo je bilo ugotovljeno, da je žrtev umrla za-
radi poškodb možgan. Poleg tega so na pokojničinem
vratu ugotovili tudi več podplutb, ki so nastale kot
posledica davljenja.
Z zbiranjem obvestil so delavci ONZ ugotovili, da sta
se žrtev in storilec poznala eno leto in da sta se pred
pol leta dogovorila, da bosta živela skupaj v sta-
novanju še poročene žrtve. Mož jo je sicer zapustil in
se skupaj z njuno 18 letno duševno prizadeto hčerko
preselil k materi. Žrtev je sprejemala veliko obiskov
tudi v času, ko je pri njej že živel storilec, zato sta se
tudi večkrat prepirala. Prepirala sta se tudi zaradi tega,
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ker mu je v prometni nesreči poškodovala njegov avto
Zastava 101.
Usodnega dne je storilec ležal v postelji, ko se je žrtev
vrnila z dela. Začela ga je zmerjati, da noče delati, da
samo poležava, da ga mora vzdrževati ipd. Ko je od-
klonil, da bi šla na sprehod, mu je pljunila v obraz in ga
udarila z roko. Iz omarice je vzela kladivo, ki je bilo še
zavito v ovojni papir. Kupil ga je namreč pred dnevi in
ga še ni odnesel v svoje stanovanje. Z njim ga je udarila
po roki. Zaradi tega jo je z roko udaril po obrazu, jo
prijel za ovratnik puloverja ter jo pričel daviti. Iz rok ji
je iztrgal kladivo in jo z njim udaril po glavi, da je padla,
na tleh pa jo je še štirikrat močno udaril po glavi. Žrtev
je pokril z odejo, kladivo odvrgel na tla, se oblekel, si
umil roke, nato pa stanovanje zapustil in se prijavil.

Uboj v Mariboru, 17. 5. 1986

Pri zaslišanju je obdolženec povedal, da je pred tem
popil 6 dcl vina, 2 dcl pa po dejanju in steklenico piva
v svojem stanovanju, potem pa odšel na PM Maribor
Tezno.

UMOR NA URŠNIH SELIH, 11. 9. 1986

Storilec, star 27 let, je storil kaznivo dejanje umora po
čl. 46/II KZ RS s tem, da je 11. 9. 1986 okoli 22.30 ure
iz nizkotnih nagibov – maščevanja, umoril znanca
tako, da ga je na lokalni cesti Uršna sela - Dolenjske
Toplice v neposredni bližini stanovanjske hiše,
nekajkrat zabodel s kuhinjskim nožem v desno roko in
levo nogo ter trebuh, zaradi česar je na kraju umrl.
Po storjenem dejanju je o tem obvestil bližnje sosede.
Dejanje mu je bilo dokazano na podlagi priznanja pri
preiskovalnem sodniku, krvnih sledi na oblačilih in
nožu.

UMOR V ŠMIHELU, 12. 1. 1987

Storilec, star 27 let, je 12. 1. 1987 okoli 23. ure umoril
Roma pred svojo stanovanjsko hišo tako, da ga je
večkrat zabodel z doma izdelanim nožem v prsi, trebuh
in vrat, zaradi česar je na kraju umrl. Truplo je naložil
v osebni avto Zastava 750 in ga odpeljal do mostu v
neposredni bližini ter ga vrgel v potok Težka voda.
Delavci ONZ so ugotovili, da sta storilec in žrtev od
nekdaj živela v sovraštvu, ker naj bi žrtvina baraka stala
na storilčevi zemlji, zaradi česar sta med seboj že
večkrat prej tudi fizično obračunavala.
Po storjenem kaznivem dejanju so svojci prijavili
izginotje pogrešanega. Po zbranih obvestilih je obstajal
sum, da gre za umor. Zaradi tega je bila pri osumljencu
opravljena hišna preiskava. Na dvorišču hiše so bile
pod novozapadlim snegom najdene sledi krvi in vžigal-
nik, za katerega so pozneje s prepoznavo ugotovili, da
je bil pokojnikov. Zgornja oblačila je osumljenec
zažgal, spodnja pa opral. Najden je bil tudi nož, ki je
sicer tudi gorel v peči, tam je bil tudi najden, vendar je
bilo na njem moč dokazovati prisotnost krvi skupine
A, kakršno je imela žrtev.
Na vozilu ni bilo sledi. Sum vzbujajoče znamenje pa je
bilo, da je bil, sicer umazan in zanemarjen, avto očiš-
čen v zadnjem delu (sedež, obloge), in sicer z razred-
čilom ali podobnim čistilom, kar je dajalo specifičen
vonj.

UBOJ V TOLMINU, 12. 3. 1987

Dne 12. 3. 1987 je občanka iz Tolmina obvestila PM
Tolmin, da je skozi odprtino zaklenjenih vrat znanki-
nega stanovanja opazila večjo mlako krvi, ob zvonenju
pa se ni nihče oglasil.
Na podlagi takojšnjega ogleda, ki sta mu prisostvovala
preiskovalni sodnik in javni tožilec, je bilo ugotovljeno,
da sta v stanovanju mrtva moški in ženska. Smrt je
nastopila zaradi poškodb na glavi in na vratu, ki so
nastale od noža in sekirice za rezanje mesa. 
Nadaljnje preiskave so potrdile domnevo, da je šlo za
obračun med znanci. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo
prejšnjo noč v stanovanju do prepira med žrtvama in
storilcema. Prepir je bil tako silovit, da so v medse-
bojnem obračunu uporabili nevarna orodja, ki so
povzročila smrtne poškodbe pokojnih.
Storilca sta po obračunu preiskala stanovanje, verjetno
sta iskala denar. Stanovanje sta zaklenila in odšla nez-
nano kam. Eden od njiju je s hodnika pred pokojni-
činim stanovanjem vzel žensko kolo rumene barve, ki
je bilo sosedova last.
Ovadeni osumljenec, ki je bil opažen, je bil prijet še
istega dne in je bil zoper njega odrejen pripor, drugega
so izsledili delavci mestnega sekretariata za notranje
zadeve v Skopju, kamor se je po dogodku odpeljal.
Sodelovanje med republikama je bilo uspešno. Sled
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obuvala, najdena na kraju dejanja, je bila odločilna za
dokončno priznanje storilcev brutalnih ubojev. 

UBOJ V HOČAH, 14. 6. 1987

Dne 14. 6. 1987 je okrog 2.30 ure storilec, star 21 let, z
nožem zabodel v njenem stanovanju svoje dekle, staro
20 let.
Storilec je bil najprej pripeljan v bolnišnico zaradi
poškodbe, ki mu jo je prizadejal žrtvin oče, nato pa
priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil
pripor.
Motiv umora je bilo ljubosumje.
O kaznivem dejanju je delavce PM Tezno obvestil oče
pokojnega dekleta.

UBOJ V MARIBORU, 19. 6. 1987

Storilec in žrtev sta stanovala v isti stanovanjski hiši v
Mariboru in delala v isti delovni organizaciji. Dne 19.
6. 1987 sta po končani službi popivala po gostinskih
lokalih, nato pa pomagala sorodnikom pri poljedel-
skih opravilih. Okoli 19. ure sta igrala na improvi-
ziranem igrišču košarko še z otrokom Š. A. Prepirati sta
se začela že na igrišču zaradi zmage boljšega.
Doma sta s popivanjem nadaljevala. Okrog 22. ure sta
odšla v svoji podstrešni sobi, nato pa sta skupaj odšla v
sobo žrtve. Med nadaljevanjem prepira sta odšla v vežo,
kjer je prvi s steklenico udaril drugega po glavi. Ta je
stekel v kuhinjo po dva kuhinjska noža ter z njima
mahal proti nasprotniku. Z nožem ga je dvakrat zadel
v prsni koš, zaradi česar je ranjeni omahnil na tla. Padel
je na trebuh, v tem položaju mu je storilec zadal v hrbet
in ekstremitete 19 vbodov. Žrtev je izkrvavela na kraju
dejanja.

UBOJ V SLOVENJ GRADCU,
22. 6. 1987

Dne 22. 6. 1987 okrog 6. ure je
tašča, stara 50 let, prišla v sobo
svojega zeta, starega 23 let. Med
vrati se je slekla od pasu nav-
zdol ter zlezla k njemu in vnuku
v posteljo. Najprej je spolni od-
nos odklonil, nato pa popustil
in z njo spolno občeval. Po de-
janju se mu je posmehovala in
mu zagrozila, da ga bo prijavila
delavcem ONZ zaradi posilstva. 
Po izrečeni grožnji je odnesla
mleko do zbiralnice ter zak-
lenila vrata med vežo in svojim
delom stanovanja tako, da zet
ni mogel v dnevno sobo, ku-
hinjo in garažo. 

Ker so bila tudi zunanja vrata garaže zaklenjena, je
skozi okno zlezel v garažo. Odločil se je, da prepreči
prijavo o “posilstvu”. Počakal je v drvarnici, ki je v
kletnih prostorih. Ko je žrtev prišla do vrat drvarnice,
jo je udaril z desko po glavi, nato jo je potegnil v
drvarnico in zadavil. Ko se je umirila, ji je slekel tre-
nerko do kolen, ji strgal spodnje hlače, ji čez glavo po-
tegnil bluzo in površnik ter ji raztrgal spodnji del
kombineže.
Delavci OZK Slovenj Gradec so z zbiranjem informacij
o odnosih v družini ugotovili storilca. 

UMOR V SLOVENJ GRADCU, 22. 12. 1987

Storilec in žrtev sta živela v zunajzakonski skupnosti,
stara 33 in 31 let. V oktobru 1987 je ženska navezala
ljubezenske stike z znancem, za kar je zvedel tudi
partner in ji zvezo prepovedal. Ker je dvomil v njeno
zvestobo, jo je 22. 12. 1987 popoldne zalezoval in ugo-
tovil, da se je z znancem ponovno sestala. Po vrnitvi
domov mu je povedala, da se je zadržala v blagovnici
Nama. Na njen predlog sta šla k sosedom igrat karte in
se v stanovanje vrnila ob 20. uri. Ženska je takoj odšla
na galerijo, kjer sta imela urejeno spalnico, okoli 20.40
ure je za njo prišel tudi on z nožem za pasom. Stopil je
k postelji, se usedel nanjo in partnerici povedal, da ga
je varala. Izza pasu je potegnil nož in jo dvakrat
zabodel v prsi, sam pa poskusil narediti samomor z
obešanjem na podstrešju.

UMOR V MARIBORU, 24. 12. 1987

Moški je umoril svojo sestro, mater 10 let stare hčerke.
Storilec, star 26 let, je do 12. 9. 1987 živel pri svojem
dekletu, s katero ima otroka, vendar sta se zaradi nje-
gove nagnjenosti k alkoholizmu razšla.
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Njegovi sestri sta bili solastnici stanovanjske hiše v
Jurovskem Dolu, v kateri ni nihče bival. Brat je sestro
prosil, naj mu dovoli prebivati v njeni hiši, ker je brez
bivališča, vendar mu tega ni dovolila.
Storilec je večkrat skušal narediti samomor, zaradi tega
je bil tudi na zdravljenju. Začasno je bil zaposlen v
Mariboru, vendar je 18. decembra dobil zadnji mesečni
dohodek, ker mu je poteklo delovno razmerje. Tega
dne se je napil in sklenil, da bo umoril sestro, ki naj bi
bila glavni krivec njegovega brezdomstva in družinskih
sporov.

Noč na 24. december je prespal na železniški postaji v
Mariboru, zjutraj pa je odšel k sestri uresničit svoj
naklep.

Ko je nečakinja odšla v šolo, sta se brat in sestra pogo-
varjala o vsem mogočem. Okrog 10. ure je ženska odšla
v kopalnico. Brat je stopil za njo in ko je bila s hrbtom
proti njemu, jo je z robom dlani močno udaril med
vratom in ramo, tako da je padla. Pokleknil je k njej in
jo z levo roko stisnil za vrat, z desno pa se je naslonil na
prsi in jo stisnil za vrat še z desno roko. Stiskal jo je
tako dolgo, da je pomodrela v obraz in obmirovala.
Odšel je v kuhinjo, kjer je vzel pleteno vrvico in krpo za
brisanje tal ter ji oboje trdno ovil okoli vratu in zavezal.
Odnesel jo je v spalnico, jo položil na posteljo ter
pokril z odejo. Poiskal je ključ od vhodnih vrat
stanovanja, ki ga je našel na šivalnem stroju, stanovanje
zaklenil, ključ dal v žep in odšel.
Na avtobusni postaji v Račah je srečal svoje bivše dekle,
ki ji je priznal umor. Ob 16. uri pa se je sam prijavil na
OM Rače.
Sodna obdukcija je pokazala, da je žrtev umrla zaradi
zadušitve, povzročene z davljenjem. Pri ogledu so bila
odvzeta pokojničina vrhnja oblačila in storilčeva ob-
lačila, ki jih je imel oblečena v času kaznivega dejanja,
zaradi ugotovitve medsebojnih kontaktnih sledi.

UMOR V ŠALOVCIH, 7. 2. 1988

Dne 7. 2. 1988 je storilec z lovsko puško na svojem
domu v Šalovcih ustrelil taščo, s katero je živel v skup-
nem gospodinjstvu. Storilca so prijeli isti dan na dvo-
rišču s puško in nabojnikom v roki.
Preiskava je pokazala, da sta bila v času umora doma
tudi storilčeva žena in njun sin. Žena je potem, ko je
videla iz kuhinje, kako je mož ustrelil njeno mater,
pobegnila na dvorišče, za njo pa je stekel tudi sin.
Storilec je že večkrat grozil ženi, pa tudi sinu, za
katerega je trdil, da ni njegov, še posebej pa tašči, da jih
bo pobil, še zlasti takrat, ko je bil vinjen. Grožnje so
bile na dnevnem redu.
Vinjen je bil tudi dopoldne kritičnega dne, ko je v
bližini hiše skupaj z gozdnim delavcem podiral drevesa.

Ko je zvečer tašča postavila skledo z juho na mizo, ki je
zet za kosilo ni jedel, je brcnil v mizo in jo prevrnil. Ker
mu je očitala, da je zopet pijan in da to vedno težje
prenaša ter nato odšla v svojo sobo, se je storilec
napotil v spalnico, iz omare vzel puško in taščo ustrelil.
Smrt je nastopila zaradi strelne rane v levo stran hrbta.
Žrtev je umrla zaradi izkrvavitve iz raztrganih pljuč in
raztrganega srca, aorte ter pljučne arterije.
Storilec je bil obsojen na 8 let zaporne kazni.

HUDE TELESNE POŠKODBE PETIH OSEB S SUMOM
STORITVE K. D. UMORA V GLOBOKEM, 23. 7. 1988

Storilec je 23. 7. 1988 v Globokem skušal na zahrbten
način ubiti več oseb tako, da je na svojem domu v
kuhinji streljal s pištolo FN 7, 65 napolnjeno s 7 naboji
iz neposredne bližine v okoli mize sedeče domače,
vendar umora ni dokončal. Hitra zdravniška interven-
cija jim je rešila življenje. S tem je storil poskus
kaznivega dejanja umora.
Storilec je živel z družino na manjšem posestvu v Glo-
bokem. V družini se niso razumeli. Posebno do svojih
3 hčera in žene se je vedel gospodovalno in jih mal-
tretiral. Žena mu je 1982 umrla, hčerke pa so se že pred
tem odselile od doma. 
Ko je na posestvu ostal sam, se je odločil, da bo po-
sestvo prepustil nekomu, ki bo do smrti skrbel zanj. S
štiričlansko družino je pri odvetniku sklenil ustrezno
izročilno pogodbo. V začetku je teklo življenje v sožitju
in v skladu z dogovorom. Spomladi 1988 je prišlo med
njimi do manjših nesoglasij, ali zaradi posestva, ki ga
lastnik ni hotel prepisati, ali zaradi hrane, ki ni bila več
po njegovem okusu. Kot gospodovalna osebnost,
zamerljiv in zloben, se je odločil, da bo “stvari” uredil
po svoje.
Zvečer 23. 7. so sedli k večerji, poleg domačih, še starši
in stara mati priseljene družine v Globoko, ki so
dopoldan prišli na obisk. Med večerjo je lastnik hiše
nenadoma vstal, povedal, da se bo vrnil in odšel v svojo
sobo. Tu je vzel pištolo z naboji, se vrnil v kuhinjo ter
začel streljati. Po petih strelih je oče gospodinje skočil
za njim in mu med ruvanjem iztrgal pištolo, potem pa
odšel po pomoč. Storilec je odšel na podstrešje in tam
zažgal, nato pa odšel v svojo sobo, kjer si je prerezal
levo podlaht. Pravočasno so prihiteli sosedje, gasilci,
miličniki in reševalci. 
Obdolženčev zagovor ni bil prepričljiv. V svoji bistrosti,
načrtnosti in razgledanosti ga je prilagajal dejstvu, da
se ne bi znašel v kazenskem postopku.
Priče so potrdile, da je storilec večkrat ponavljal, da se
odnosi v hiši ne bodo dobro končali. Svoje dejanje je
pripravljal. V času storitve kaznivega dejanja je bil
trezen, saj je analiza ISM po dveh urah pokazala v
njegovi krvi le 0,25 g/kg etilnega alkohola.
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Izvedenci psihiatrične stroke sicer v svojem strokovnem
mnenju menijo, da je bila v času storitve kaznivega
dejanja zaradi možganske ostarelosti bistveno oslab-
ljena možnost storilčeve razumske presoje, vendar
dokazi izpodbijajo izvedenčeve zaključke in zato niso
sprejemljivi. Storilec svojega dejanja ni dokončal, ne
zato, ker bi si premislil, pač pa zato, ker je bil prepričan,
da je dejanje izvršil. Dejstvo, da nihče ni umrl, je
posledica pravočasne zdravniške pomoči.

UMOR V MARIBORU, 1. 12. 1988

Leta 1986 je storilec spoznal dekle, s katero sta se
srečevala v mariborskih lokalih, tu in tam pa je odšel
tudi k njej domov. Februarja naslednjega leta se je fant
na njen predlog preselil k njeni družini, kjer so se nakaj
časa dobro razumeli.
Oktobra istega leta je fant med dopustom odšel v
Kungoto pomagat sorodnikom pri kmečkih opravilih.
Dekle mu je očitalo, da hodi tja zato, ker ima tam
dekle. Pravega sožitja od tedaj med njima ni bilo več.
Tudi fant je postal ljubosumen, ko je ugotovil, da hodi
na tečaj računalništva, in da se je zaljubila v mate-
matika, ki je vodil tečaj. 

Pred 29. novembrom sta se ponovno sprla. Med pre-
pirom mu je dejala, da naj se odseli in da hodi z
učiteljem računalništva. Njena izjava ga je tako razje-
zila, da se je, odločil, da jo bo ubil.

Ponoči je v službi napisal tri poslovilna pisma: za dekle-
tove in svoje starše in za komandirja PPM Maribor.
V pismih je napisal, da bo umoril najprej dekle in nato
še sebe in prosil, naj ju pokopljejo skupaj. Pisma je
nosil s seboj do 1. 12. istega leta, ko se je odločil, da bo
namen uresničil.
Dopoldne je bil sam doma, popil je nekaj alkoholne
pijače in čakal, da se je dekle vrnilo iz šole. Potem je šel
v trgovino, kjer je kupil liter ruma, v poštni nabiralnik
vrgel poslovilni pismi, za svoje starše in za komandirja
PMM Maribor, in se vrnil k njej domov.
Dekle je kmalu odšla v dnevno sobo in na kavču
zaspala. Šel je za njo in jo z večjim kuhinjskim nožem
zabodel v desno stran prsnega koša, nato jo je z
nožem poškodoval še po vratu. Žrtev je izkrvavela.
Storilec je odšel v kuhinjo, kjer je umil nož, ga položil
na pult omare in zraven položil pismo, naslovljeno na
žrtvine starše. Za tem je poklical stalno službo
Maribor, povedal, kaj se je zgodilo in počakal, da so
prišli ponj.

UMOR V VRHU PRI LJUBNEM, 5. 12. 1988

Storilec, star 26 let, je 5. 12. 1988 okoli 23.10 ure storil
kaznivo dejanje umora po čl. 46/I-4 tedanjega kazen-

skega zakonika s tem, da je na svojem domu v Vrhu pri
Ljubnem s sekiro umoril brata, starega 30 let. Umoril
ga je naklepno iz brezobzirnega maščevanja.
Po storjenem dejanju je doma počakal delavce ONZ,
kasneje pa tudi pokazal, kam je skril okrvavljeno se-
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kiro. Dejanje mu je bilo dokazano tudi s pričama –
očetom in materjo.
Brata sta že od malega živela v sovraštvu. Prepiri med
njima so bili vsakodnevni, v zadnjem času pa je prišlo
med njima tudi do fizičnega obračunavanja. Kritičnega
dne je storilec popival, zvečer pa uresničil grožnjo.

UMOR NA VOGRSKEM, 14. 3. 1989

Dne 14. 3. 1989 popoldne je prišel znanec na obisk na
Vogrsko. Gostitelj mu je pripovedoval o problemih, ki
jih ima s svojim zetom. Znanec mu je prigovarjal, da
naj ga ubije, zmelje s traktorsko frezo in vse skupaj vrže
v greznico, nato pa razdrobljeno truplo skupaj z gnoj-
nico razprši po njivi. Zvečer sta se skupaj odpravila v
gostilno na Vogrskem.
Ob 22.00 uri se je lastnik hiše vrnil domov in v svoji
hiši dobil zeta, ki se je prepiral s hčerko in sinom ter
njegovo snaho. Prepir ga je tako razjezil, da se je zeta
fizično lotil ter ga po krajšem prepiranju in prerivanju
potisnil iz hiše. Nato so odšli k počitku. 
Medtem je zet na dvorišču našel lestev in jo prislonil na
neograjen balkon v nadstropju, se povzpel nanj ter
tolkel po oknu ženine spalnice. Ko je tast slišal ropot,
je prišel na balkon in zeta, ki je stal na lestvi, skupaj z
njo porinil na dvorišče 2,5 m globoko. Nato je vzel nož,
šel na dvorišče do ležečega zeta, mu prizadel na desni
roki dve ureznini (verjetno obrambni rani), ga zabodel
v prsni koš ter mu nato odrezal glavo. Truplo in glavo
je odvlekel do greznice ob stanovanjski hiši in oboje
vrgel vanjo.
Po storjenem dejanju je z vodnim curkom spral kri na
dvorišču in odšel spat. 
Že naslednjega dne je bilo kaznivo dejanje odkrito in
storilec prijet. 

UMOR V KRTINI PRI DOMŽALAH, 18. 3. 1989

Dne 18. 3. 1989 je neznani storilec v naselju Krtina pri
Domžalah v stanovanjski hiši umoril lastnico hiše,
staro 47 let. Sosedje so opazili neznanca, ki je na dan
umora spraševal po žrtvi in jo tudi našel. Bila sta
namreč videna pred njeno hišo, kjer sta se pogovarjala.
Ko je lastnica hiše videla, da ju ljudje opazujejo, sta se
umaknila in odšla v prvo nadstropje ter v hiši prižgala
luč. 
Okoli 3. ure so sosedje slišali vpitje in čudne glasove s
pokojničinega dvorišča, vendar niso reagirali, saj so bili
prepiri med njo in njenimi sorodniki, ki živijo v sosed-
stvu, pogosti.
Glede na sledi, najdene na kraju najdbe trupla in
mesta, kjer naj bi se domnevno zgodil zločin, kot tudi
glede na sledi na žrtvi, so delavci UNZ sklepali, da je
okoli 22.30 ure prišlo na travniku za stanovanjsko hišo
do prepira med neznanim moškim in žrtvijo, čemur je

sledilo pretepanje in davljenje žrtve. Storilec je žrtev
tudi posilil.

Iz razgovora s patologom ISM je bilo ugotovljeno, da je
imela žrtev večkrat zlomljene kosti na vratnem delu
kot posledico davljenja ter številne poškodbe na
zgornjem delu telesa, glavi in prelom reber. Prav tako je
imela poškodovano analno odprtino.
Storilec je žrtev z dvorišča odnesel ali odvlekel v
notranjost stanovanjske hiše, kjer jo je v bližini postelje
pustil in zapustil kraj dejanja.
Storilec do marca, ko smo vključili primer v zbirko
krvnih deliktov kriminalističnega oddelka muzeja
ONZ, še ni bil odkrit. 

UMOR V TRDOBOJCIH, 13. 6. 1989

Storilec je 8. 6. 1989 prišel na začasni dopust iz KPD
Rogoza pri Mariboru in se odpravil na posestvo ženske,
za katero naj bi do smrti skrbel, po njeni smrti pa naj
bi prevzel njeno posestvo. Ko je prišel na začasni
dopust, mu je ženska začela očitati, zakaj je v zaporu,
da ne more skrbeti zanjo, niti obdelovati zemlje.
Zahtevala je, da ji njegov oče priskrbi drugega, ki bo
skrbel zanjo, oziroma naj poskrbi, da bo živela v domu
za ostarele.
Fant jo je prepričeval, da bo prihajal večkrat iz zapora
in ji postoril, kar bo treba, če pa njega ne bo, bodo
zanjo skrbeli oče in njegovi bratje. S takim predlogom
se ni strinjala, jezen jo je zapustil.
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11. 6. 1989 se ni vrnil v KPD Rogoza. Naslednji dan je
odšel k znancu v Zgornje Gruškovje in mu prodal kolo
z motorjem. S kupcem sta sklenila tudi kupoprodajno
pogodbo, v kateri sta navedla, da je prodajalec dobil za
moped 1.000.000 din. Dejansko pa mu kupec ni izročil
denarja, pač pa staro jugoslovansko vojaško puško s
štirimi naboji. Puško je skril do naslednjega dne, ko je
z njo ponovno odšel k ženski na posestvo, za katero naj
bi skrbel. V sobi sta se ponovno
začela prepirati, ko je pogovor
nanesel na posestvo.
Po polnoči sta skupaj odšla v
klet. Puško, ki jo je ob prihodu
odložil na hodniku, je vzel s
seboj, kar ženska ni opazila, ker
je šla pred njim. V kleti mu je na
njegovo zahtevo točila alkoholne
pijače. Neugotovljeno uro po
polnoči je vzel puško, ki jo je
imel prislonjeno pri vratih kleti
in jo ustrelil v prsi. Žrtev je na
kraju podlegla poškodbam. Po
dejanju je storilec puško skril na
dvorišču svoje domačije, zbudil
brata in njegovo ženo ter jima
povedal za umor. Brat mu je
verjel šele takrat, ko se je sam prepričal, da je ženska
mrtva.
Na senu svoje domačije je storilec s puško ob sebi zas-
pal. Tu so ga prijeli delavci milice.
Pri sodni obdukciji je bilo ugotovljeno, da je smrt
nastopila kot posledica obsežnih poškodb velikih žil,
srca ter obeh pljučnih kril.

UMOR V METLIKI, 5. 7. 1989

Storilec, star 36 let, s Svržakov, je 5. 7. 1989 ob 9.50 uri
v Metliki ustrelil znanca s pištolo, CZ, kal. 7.65, ki je
zaradi ran v levi rami, levi roki in v zgornjem delu
trebuha naslednji dan umrl.
Storilec in žrtev sta se že dolgo poznala in bila že nekaj
časa v sporu. Nazadnje sta se sprla na neki veselici, kjer
je prišlo med njima do fizičnega obračunavanja.
Usodnega dne sta se srečala v Metliki, kjer sta se
ponovno sprla. Ko je znanec segel za suknjič, je storilec
pomislil, da je segel po pištoli in ga je zaradi tega
ustrelil. Storilec je bil prijet na kraju, pri ogledu pa so
bili najdeni tulci in naboji. Zasežena mu je bila tudi
pištola, iz katere je streljal. 
Dejanje mu je bilo dokazano tudi tako, da so z analizo
na atomskem absorbcijskem spektrofotometru ugo-
tovili, da so bile osumljenčeve roke kontaminirane s
svincem in antimonom zaradi rokovanja z orožjem.
Naboji, izstreljeni v žrtev, kot tudi pripadajoči tulci, so
se po karakteristikah popolnoma ujemali s karakte-
ristikami primerjalnih nabojev oziroma tulcev. 

SPOLNI NAPAD NA OSEBO, MLAJŠO OD 14 LET V
LJUTOMERU, 7. 11. 1989

Mati dveh deklic, 3 in 5 let starih, je 7. 11. 1989 okoli
17. ure pogrešila starejšo hči, saj je ni bilo na dvorišču,
kjer sta se deklici igrali. Mož je izginotje takoj prijavil,
sama pa je stekla k sosedom in skupaj so jo začeli
iskati.

Okoli 21. ure je prišla deklica domov, na pol naga, vsa
krvava in jokaje povedala, da jo je striček skril, da ni nič
kriva in ali bo dobila druge hlačke, ker ji je striček te
raztrgal.
Kdo bi lahko to gnusno dejanje storil in zakaj, ni vedela
povedati.
Storilec je 23. 10. 1989 prišel s prestajanja 9-mesečne
zaporne kazni zaradi goljufije in poškodovanja tuje
stvari.
Dne 7. 11. se je v dopoldanskem času zadrževal doma
na Podgradju. Med 13. in 14. uro je odšel peš v
Ljutomer, kjer je popival v treh lokalih. V zadnjem, v
restavraciji hotela Jeruzalem, se je pridružil družbi
natakarice, ki je praznovala rojstni dan.
Lokal je zapustil malo prej, preden se je stemnilo in se
napotil proti železniški postaji. V bližini železniške
postaje je naletel na deklico. Brez besed jo je dvignil v
naročje in ji z eno roko pokril usta, ker je kričala in
jokala. Nesel jo je po ulici preko železniške proge,
naprej skozi gozd Babji rožič na njivo tik za gozdom.
Vrgel jo je na njivo, jo slekel od pasu navzdol, prav tako
se je slekel sam. Z njo, kot je povedal, ni imel namena
spolno občevati, ampak jo je hotel samo otipavati, kar
je tudi storil. Deklica je krvavela, jokala in kričala. Da
bi jo utišal, jo je z rokama večkrat udaril po obrazu in
glavi. Na njivi je vzel koruzno steblo in ji ga porinil v
nožnico ter ga tam pustil. Oblekel se je in se po isti poti
vrnil v hotel, kjer je spil stil in šel domov. Tu se je
preoblekel in se hotel vrniti na kraj, kjer je pustil
otroka, da bi poiskal svoje dokumente, saj je izgubil
vojaško in zdravstveno knjižico ter manjši notes z raz-
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ličnimi naslovi. Ko je prišel na kraj zločina, ni našel ne
dokumentov in tudi deklice ni bilo več tam.
Deklica je bila odpeljana v Zdravstveni dom Ljutomer,
od tam pa nemudoma na urgentni oddelek soboške
bolnišnice. Tu so ugotovili hude telesne poškodbe:
raztrganine nožnice in danke, ki je odprla trebušno
votlino, udarnino glave z oteklino levega obraza in
manjšo krvavitev na veznici levega očesa.
Na kraju dejanja so kriminalisti našli dekličina
oblačila, storilčevo vojaško knjižico in potovalno torbo.
Na domu so mu zasegli oblačila, ki jih je imel na sebi v
času storitve kaznivega dejanja in jih poslali v labo-
ratorij RSNZ zaradi ugotovitve prisotnosti sperme.
Storilec je bil obsojen na 8 let zapora.  
Deklica je umrla čez 2 meseca v UKC v Ljubljani za
posledicami poškodb. Storilcu so zvišali kazen na 12
let zapora. 
Oktobra 2001 je bil izpuščen iz zapora.

UMOR V SLOVENJ GRADCU, 21. 12. 1989

Storilec, star 31 let, se je 1985 preselil k družini na
Čečevje pri Ravnah. Kmalu so se odnosi med lastnikom
stanovanja in prišlekom začeli slabšati, ker je bil lastnik
prepričan, da ga žena vara z njim. Od njega je zahteval,
da se takoj izseli.

Dne 21. 12. 1989 okoli 21. ure se je storilec pripeljal do
bloka, iz prtljažnika vzel bajonet in z njim v roki odšel
v prvo nadstropje do vrat stanovanja, v katerem je ne-

kaj časa stanoval. Na vratih se je po zvonenju pojavil
lastnik stanovanja, od katerega je zahteval, da mu vrne
TV sprejemnik. Začela sta se prepirati in ko je lastnik
hotel zapreti vrata, mu je drugi dejanje preprečil in za
njim šel v kuhinjo. Lastnik stanovanja je z roko za-
mahnil proti vsiljivcu, takrat pa je ta z bajonetom
zamahnil nazaj in ga ranil v desno stran prsnega koša.
Oškodovanec je padel na stol, vstal in na hodniku
dohitel storilca ter ga brcnil, zaradi česar ga je ta še
štirikrat zabodel v glavo. Umrl je na stopnišču zaradi
izkrvavitve.

UMOR V KOPRU, 6. 1. 1990

Žena je bila utemeljeno osumljena storitve kaznivega
dejanja umora po čl. 46/I KZ R Slovenije s tem, da je 6.
1. 1990 okoli 00.10 ure z ostrim delom sekire večkrat
udarila po glavi moža, ki je spal v dnevni sobi njunega
stanovanja v Kopru. Mož je zaradi dobljenih ran na
glavi umrl 5 dni pozneje v izolski bolnišnici, kamor je
bil odpeljan kmalu po kaznivem dejanju. 
Storilka je 6. 1. 1990 ob 00.28 uri telefonično obvestila
dežurnega na PM Koper, da je v svojem stanovanju s
sekiro ubila moža. Na kraj dejanja sta odšla miličnika
iz PM Koper, ki sta ugotovila, da je moški še živ. Pok-
licala sta ZD Koper in po prihodu zdravnika je rešilni
avto ranjenega odpeljal v izolsko bolnišnico.
Zakonca sta se že dolgo prepirala zaradi njegovega
ljubezenskega razmerja z drugo žensko in zaradi
pogostega popivanja in pretepanja žene. Zaradi tega sta
bila v ločitvenem postopku. Razvezo zakona je zah-
tevala žena, njen mož pa je razvezi nasprotoval. Tudi
zaradi tega sta se večkrat sporekla, poleg tega pa je mož
pretepal ženo. V takih trenutkih ji je tudi grozil, da ji
bo po ločitvi odvzel otroka. Maltretiral jo je tudi tako,
da ji je naročil, naj uredi vse potrebno, da bo njegova
ljubica opravila abortus.
Zgoraj navedeni dogodki so vplivali na to, da se je
kritične noči odločila, da je iz drvarnice v pritličju vzela
sekiro in večkrat z njo moža udarila po glavi z
namenom, da ga umori.

UMOR NA GROZOVIT NAČIN NA PTUJU, 8. 1. 1990

Storilec je storil kaznivo dejanje umora na grozovit
način tako, da je njegova sošolka, s katero sta se srečala
po 10 letih, stara 26 let, izkrvavela. Storilec ji je
poškodoval genitalije in mišično tkivo medeničnega
obroča, nato pa iz trebušne votline iztrgal celotno
tanko črevo, del debelega črevesa ter oporek pre-
bavnega trakta. Na truplu so bile najdene tudi številne
podplutbe,  predvsem na glavi, okončinah in prsih, kjer
so bile najdene tudi sledi ugrizov. 
Na zaslišanju je osumljenec povedal naslednje:
Že nekaj časa je bil brez službe. Preživljal se je s prilož-
nostnim delom, stanoval je sam v manjši hiši. Pogosto
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se je zadrževal pri sosedi, kjer se je tudi prehranjeval in
hranil svoje obleke.
Usodnega dne je sestri prodal radio za 1500 din, nato
pa se je s kolesom odpeljal v gostilno Novak v Rogoz-
nico. Tu je srečal znance in z njimi popival do poznih
popoldanskih ur. Z njimi je bil še v gostilni Pri ribiču
na Ptuju, kjer je opazil nekdanjo sošolko. Približal se ji
je in ji plačal zapitek. Ko so znanci odšli, sta s sošolko
še nekaj časa pila v gostilni, nato pa odšla v bife Izabel,
kjer sta s pitjem nadaljevala. Od tu sta odšla do
kolodvorske restavracije. Ker je bila že zaprta, sta se
napotila proti avtobusni postaji. 
Ko sta šla mimo kioskov na avtobusni postaji, je fant iz
nepojasnjenega vzroka sunil sošolko tako, da je padla
in z glavo udarila ob betonska tla. Iz rane na čelu je
začela krvaveti. Za tem jo je prijel za lase in jo z glavo
udarjal ob betonska tla. Ker je vpila, ji je zamašil usta z
za otroško pest velikim kamnom, jo udaril po glavi in
z glavo ponovno udarjal ob gramozna tla. Ko je
izgubila zavest, jo je zvlekel za kiosk do garaž in jo med
tem slačil, tako da jo je do garaže privlekel popolnoma
golo. Razširil ji je noge, jo začel gristi po telesu, ji z roko
segel v trebušno votlino ter pričel trgati tkivo ter ga
vleči na dan. Del prebavnega trakta ji je stlačil tudi v
usta, preostale kose pa metal okoli sebe. Nečloveško se
je izživljal z dvema kosoma žice, ki ju je odtrgal od
bližnje ograje.
Po dejanju je odšel v Rogoznico, kjer je pustil kolo in
se odpeljal do znanke, pri kateri je hranil obleko. Zbu-
dil jo je in zahteval, da mu da oblačila, ker se je želel
preobleči. Bil je namreč ves krvav. Povedal je tudi, da je
že obračunal z neko žensko. Prosil jo je, naj ga nasled-
nje jutro zbudi, ker bo odšel v Mursko Soboto, da bi še
enkrat videl svojo prijateljico, nato pa bo napravil sa-
momor.
Ko jo je naslednji dan v hotelu Diana v Murski Soboti
iskal, je ni našel. Pač pa mu je ob 13.30 uri bila od-
vzeta prostost in nakit iz bele kovine, ki ga je po
umoru vzel žrtvi in ga je imel namen v Murski Soboti
prodati.
Dejanje je bilo storjeno pod vplivom velike količine
alkohola, v krvi je imel 3,75 %o, vendar je izvedensko
mnenje psihiatra, potrdilo, da storilec dejanja ni storil
v bistveno zmanjšani prištevnosti in da se je mogel
zavedati posledic, ki so ob njegovem početju nastale. 

UMOR V METLIKI, 17. 12. 1990

Moški, star 45 let iz Metlike, je storil kaznivo dejanje
umora po čl. 46/I KZ R Slovenije s tem, da je 17. 12.
1990 med 16. in 17. uro v svojem stanovanju s kladivom
najmanj dvakrat udaril po glavi svojega 4-mesečnega
sina.
Po dejanju je truplo pokril z odejo in odšel iz stano-
vanja. V Rosalnicah je z mostu skočil v Kolpo, odplaval
na levi breg in šel peš do varnostnika v podjetje Kolpa,

od koder je telefoniral na PM v Metliko ter povedal, kaj
je storil. 
Pri zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da je storilec
duševni bolnik in se je zdravil v bolnišnici Vrapče v
Zagrebu. V času storitve kaznivega dejanja je bil doma
na prostem izhodu.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je otroka umoril zato,
ker mu ni bil podoben in je zaradi tega mislil, da ni
njegov.
Izvedenec psihiatrične stroke je pri pregledu ugotovil,
da pri storilcu obstajajo hudi bolezenski znaki shizo-
frenske psihoze, zaradi česar mu je bil izrečen varnost-
ni ukrep: obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v
zdravstvenem domu.

ROPARSKI UMOR NA TOŠKEM ČELU NAD LJUB-
LJANO, 28. 8. 1991

Osumljeni se je 28. 8. 1991 okoli 22. ure s vojim vo-
zilom znamke Zastava 101, pripeljal do okrepčevalnice
na Toškem čelu nad Ljubljano, kjer sta sama stanovala
in hkrati oskrbovala okrepčevalnico starejša zakonca.
Razmere v hiši je prišlek dobro poznal, saj je okrep-
čevalnico večkrat obiskal ter zakonca osebno poznal. 
Usodni večer je sedel za mizo na vrtu, spil dve pivi,
naročil dva zavojčka cigaret F 57 Mild in vse plačal.
Kmalu po njegovem prihodu so zapustili okrepčeval-
nico še zadnji gosti. Na dvorišču je stopil k lastnici
okrepčevalnice in od nje zahteval denar z besedami:
“Dajte ves denar in bodite tiho!” Napadena je začela
klicati na pomoč. Osumljeni jo je večkrat udaril po
glavi, jo zbil na tla, jo še na tleh ležečo večkrat udaril z
roko in brcnil v glavo in prsni koš.
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Na klice se je odzval njen mož, ki je bil v hiši. Osum-
ljeni se je napotil v hišo in v veži napadel moža, brnil ga
je v glavo, ga zbil na tla, kjer ga je še večkrat udaril, tako
da je obležal.

Ponovno se je vrnil na dvorišče, medtem je oškodo-
vanka vstala in se hotela zakleniti v gospodarsko pos-
lopje, kar ji je napadalec s silo preprečil. V istem pros-
toru, kjer je skladišče pijače, je vzel steklenico piva ter
jo z njo večkrat močno udaril po glavi, da je vsa krvava
obležala na tleh.

Vrnil se je v hišo, kjer je skušal tudi napadeni vstati.
Tedaj ga je napadalec z ovalno škatlo, obrobljeno z
aluminijem in napolnjeno s kavo, večkrat udaril po
glavi, da je tudi on obležal na tleh.

V tem trenutku sta se na dvorišče okrepčevalnice pri-
peljala moška, stara 35 let, iz Ljubljane. Osumljenec se
je zaklenil v hišo, oškodovanka pa je prišleka prosila za
pomoč. Oba sta se odpeljala, medtem pa je storilec
prišel do oškodovanke na dvorišču, jo z udarci z nogo
in rokama zbil na tla, kjer je obležala.
Po dejanju se je po ovinkastih
poteh odpeljal proti domu.
Doma je takoj opral okrvavljena
oblačila in jih skupaj z obutvijo
skril. Osumljenemu je bila
odvzeta prostost na njegovem
domu isti večer ob 23.50. 
Zakonca sta bila pripeljana na
urgentni blok UKC. Mož je bil
že mrtev. Dežurna zdravnica je
pri pregledu trupla ugotovila
številne raztrganine na čelu,
očesni hematom levo in desno
na glavi, precejšne krvavitve v
levem bulbusu, raztrganino leve
spodnje veke in sledi krvavitve
iz ušesa.
Na ženi so pri pregledu ugo-
tovili, da ima na desni strani vratu 1 cm dolgo raz-
počno rano, v lasišču eno 15 cm in eno 5 cm dolgo
razpočno rano, oteklino nosnega korena, oteklino s
podplutbo v višini levega ramenskega sklepa, zlom
spodnje čeljusti desno, zlom 4. in 5. rebra desno, zlom
4. vretenca hrbtenice in manjše odrgnine na obeh
kolenih.

Zaradi zgoraj opisanih dejstev je bil osumljenec up-
ravičeno osumljen, da je storil kaznivo dejanje umora
in poskusa umora, saj je nedvomno poskušal vzeti
življenje obema zakoncema iz koristoljubja.

Osumljenčev naklep nedvomno izkazujejo dejstva, da
je udarce z nevarnim sredstvom zadajal v življenjsko
pomembne organe, predvsem v glavo in prsni koš, da je
zadal večje število udarcev in pri tem pokazal posebno
vztrajnost. Poleg tega sta žrtvi ostarela človeka, šibkejše
kostne konstrukcije, osumljeni pa je mlad, velik in je na

tako nizkoten način izkoriščal svojo fizično premoč. S
pranjem in skrivanjem okrvavljenih oblačil je poskušal
dejanje prikriti, kar kaže na njegov naklep. Poleg vsega
je nedvomno izkoristil tudi poznavanje razmer pri
oškodovancih, predvsem da sta na osamljenem kraju
živela sama.

UMOR V JUROVSKEM DOLU, 7. 6. 1992, POLITIČNI
MOTIV?!

Na trgu v Jurovskem Dolu je bil 7. 6. 1992 ustreljen
kandidat za predsednika R Slovenije, ki je imel takrat
predvolilno zborovanje. Na podlagi zbranih obvestil in
ugotovitev so po 6 urah aretirali osumljenca kaznivega
dejanja umora.
Storilec je okrog 18.45 ure skozi okno svoje nove
nedograjene hiše v Jurovskem Dolu, iz razdalje 63 m s
svojo lovsko puško na naboje – karabinko, kal. 8,57,
med zborovanjem ustrelil žrtev v levo zgornjo stran
prsnega koša, zaradi česar je med prevozom v
zdravstveni dom Lenart poškodbam podlegel.

Storilec se je prvič srečal z oškodovancem pred 4 leti,
ko ga je še s tremi prijatelji obiskal, da bi se prepričal o
njegovi popularnosti in da bi si ogledal njegovo
razkošno stanovanjsko hišo. Kot človek mu ni bil
nikoli simpatičen, še manj kot politik in ni bil za to, da
bi zmagal na predsedniških volitvah. Že več dni je vedel
za njegovo zborovanje, vendar ga ni želel poslušati.
Odločil se je, da ga bo ustrelil.
Četrt ure prej, preden je ustrelil, je odšel v svojo nedog-
rajeno hišo, kjer je imel v pritličju spravljeno lovsko
puško s strelnim daljnogledom. Z njo je odšel v 1.
nadstropje, kjer je našel mesto za najboljši pregled nad
trgom, kjer je potekalo zborovanje.
Ko je skozi okno zagledal govornika, je snel s strelnega
daljnogleda zaščitne pokrove in jih položil na polico
ter ustrelil. Takoj za tem je okno zaprl, prislonil puško
v kot in se nekaj časa sprehajal po prostorih nedog-
rajene hiše ter kadil.
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Čez nekaj časa je puško skril v pritličju, kjer jo je pokril
z zelenim delovnim plaščem. Odpravil se je nahranit
živino na dvorišče domače hiše, kjer je živel s svojo
materjo in bil tam tudi prijet.
Ob 24.00 uri so kriminalisti UKS UNZ Maribor pri
vstopu v njegovo nedograjeno stanovanjsko hišo našli
in zasegli lovsko puško, v kateri je bil prazen tulec
naboja 8,57 in v nabojniku 4 naboje, v 1. nadstropju pa
so na okenski polici našli pokrovčke puškinega
daljnogleda. Predmeti so mu bili zaseženi in poslani na
Center za kriminalistično tehniko MNZ.
Pri obdukciji pokojnega je patolog ugotovil kot vzrok
smrti travmatični šok in izkrvavitev zaradi obsežnih
poškodb v levem ramenu, segajočih v prsni koš na levi
strani. Poškodbe so bile povzročene z dolgocevnim
strelnim orožjem z večje razdalje z vstopno rano na
sprednji strani telesa in izstopno na zadnji strani
lopatice. Naboja preiskovalci niso našli.
8. 6. istega leta je bila opravljena tudi rekonstrukcija.
Storilec je bil na prvi stopnji mariborskega sodišča
obsojen na 12 let zaporne kazni. Po pritožbi
zagovornika in tožilca na Višje sodišče so ugodili
tožilcu in storilcu zvišali kazen na 14 let zaporne kazni.
Storilec je od 2001 na prostosti.

UMOR V MISLINJI, 3. 2. 2000

Hčerka, stara 16 let, je 3. 2. 2000 med 11. in 11.05 uro v
kuhinji stanovanjske hiše v Mislinji s strelnim orožjem
– samokresom umorila svojo mater, staro 36 let.
Ko je pomivala posodo ob pomivalnem koritu, je
hčerka neopazno prišla s hodnika za njen hrbet in iz
razdalje okoli 1 m izstrelila en naboj iz samokresa,
znamke Crvena zastava, kal. 7,65, last njenega starega
očeta. Prestrelila je organe leve polovice prsne votline,
kar je povzročilo smrt zaradi izkrvavitve. Sostorilka je
bila njena dobra prijateljica, stara 18 let.
Njuna stalna in največja težava je bilo pomanjkanje
denarja in občasni spori s starši, zato sta pogosto
razmišljali, kako bi prišli do denarja. Porodile so se jima
hudobne ideje, da bi ubili starše in si tako prilastili
stanovanje in drugo premoženje. Tehtali sta celo
možnost,  da bi jih ubili s strupom, pa nista vedeli, kako
priti do njega.
Teden pred umorom se je storilka spomnila, da ima
njen stari oče samokres, ker je lovec. Kje ima shranjeno
orožje, je vnukinja vedela.
1. 2. 2000 okoli 14. ure je po pouku odšla k staremu
očetu. Pri starih starših je brez vednosti staršev tudi
prenočila z edinim namenom, da vzame njegov
samokres. Zvečer je iz odklenjene lovske sobe skozi
priprta vrata omare z orožjem odtujila samokres v
rjavem usnjenem etuiju ter nabojnik z naboji, ki je bil
poleg samokresa v originalni kartonski škatli za
shranjevanje samokresa. Prijateljici sta se srečali
naslednji dan in se dogovarjali, kdo bo koga ustrelil. Na

koncu sta se dogovorili, da bo šestnajstletnica ubila
svojo mater, prijateljica pa ji bo pomagala z nožem, če
bo treba.
Dejanje sta uresničili 3. 2. 2000 v kuhinji stanovanjske
hiše v Mislinji, ko hči ni šla v šolo, ker je imela športni
dan. Mati je bila s hrbtom obrnjena proti njej, ko je
potegnila izza pasu samokres in iz oddaljenosti 1 m
ustrelila. Dekleti sta zapustili prostor in se vrnili čez
nekaj časa. Tipali sta pulz na žrtvinem vratu. Odvlekli
sta jo v kot sobe, v kateri sušijo perilo. Ker sta hoteli
umor prikriti s samomorom, je hčerka položila orožje
poleg žrtvine leve roke. Še prej sta z bombažno krpo
obrisali sledi. Hči je na majhen rumen list napisala
sporočilo očetu: ”Ata, sem v Šentilju, mama me je
peljala tja.” Listek je bil najden na kuhinjski mizi. 
Dne 4. 2. 2000 so storilki in sostorilki na podlagi 157.
člena ZKP odvzeli prostost in ju 6. 2. privedli k preisko-
valni sodnici v Slovenj Gradec. 

DETOMORI

DETOMOR V OREŠJU PRI PTUJU, 1970

Detomor je odkril storilkin sosed in ga prijavil na PM
na Ptuju.
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Detomor v Orešju pri Ptuju, 1970 



Komisija je ugotovila, da je storilka rodila živega
otroka ženskega spola v škaf, napolnjen z vodo, v
katerem se je otrok zadušil. Trupelce je zavila v ča-
sopisni papir in polivinilasto vrečko, ga položila v
kovček in ga skrila na podstrešju.
Glede na nosečnost, ki so jo potrdili sosedje, in druge
materialne dokaze, je detomorilka dejanje in krivdo
priznala, pri čemer je navajala socialni motiv. Dva
otroka je že imela, oba z možem sta bila nekvalificirana
delavca itd. V končni fazi pa je preiskava pokazala, da
je hotela prikriti razmerje z drugim moškim.
Leta 1968 in 1969 sta bila v rokavu reke Drave pri Ptuju
najdeni trupelci novorojenčkov s poškodbami na vratu
in trebuhu, ki so bile prizadejane z nožem ali iglo.
Obakrat je izvedenec ugotovil, da sta bila plodova
rojena živa in sposobna za življenje ter rojena po
preteku normalne nosečnosti. Obakrat sta otroka
umrla nasilne smrti zaradi zadušitve z vdihano krvjo.
Trupelci sta bili zaviti vsakokrat v časopisni papir in
polivinilasti vrečki.
Glede na enak način storitve in druge okoliščine so za
vse tri detomore osumili že dokazano detomorilko, ki
pa je priznala le zadnjega, tako da jo je sodišče za
prejšnja dva zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo.

DETOMORA NA VERDU, 25. 7. 1992 IN 22. 11. 1995

Storilka je 22. 11. 1995 na domu staršev bivšega neza-
konskega partnerja rodila zdravega dečka in mu takoj
po porodu, dokler je še bila pod njegovim vplivom, vzela
življenje. V noči na 25. 7. 1992 je doma rodila zdravo
deklico, ki ji je prav tako takoj po porodu vzela življenje.
Detomorilka se je 1987 razšla s partnerjem, kljub temu
pa je ostala z dvema otrokoma pri njegovih starših.
Leta 1991 se je zbližala s sodelavcem.
Junija 1995 je ugotovila, da je zanosila. Tedaj je bila že
v četrtem mesecu nosečnosti. Nosečnost je prikrivala
tako, da si je z elastičnim povojem povijala trebuh,
okolici pa je to prikazovala, kot da se je zredila.
Dne 22. 11. 1995 je ob 18.15 uri v kopalnici v prvem
nadstropju stanovanjske hiše rodila zdravega dečka.
Novorojenčka je skupaj s posteljico dala v plastično
vedro, napolnjeno z vodo in ga utopila. Naslednji dan
je mrtvega novorojenčka zavila v PVC vrečko in ga
skrila v koš za umazano perilo v kopalnici. Čez dva dni
je vrečko z novorojenčkom odnesla do bližnjega potoka
Ljubija in ga vrgla skupaj z vrečko v vodo.
3. 1. 1996 je domačinka z Verda ob 15.20 uri v potoku
Ljubija našla truplo novorojenčka moškega spola. Na
ISM je bila odrejena sodna obdukcija. 
Storilka je izostala z dela le 23. 11. 1995, ko je koristila
letni dopust, naslednje dni pa je redno hodila v službo.
Sledi kaznivega dejanja je prikrila tako, da je okrvav-
ljene rjuhe in plenice zažgala, nekatere pa je oprala z
varikino in s tem želela prikriti detomor.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da
je ista storilka tudi 24. 7. 1992 v svoji sobi rodila
novorojenčka ženskega spola. Tudi tedaj je novoro-
jenčka skrila v koš med umazano perilo. Čez 2 dni ga je
v večernem času odnesla do obrežja potoka Ljubija,
skopala 30 cm globoko jamo, golega novorojenčka
položila vanjo in ga zakopala. Tudi v prvem primeru je
nosečnost prikrivala s povijanjem.
Skupaj s storilko so preiskovalci 1996 našli kraj, kjer
naj bi 1992 zakopala truplo novorojenčka. Kraj in oko-
lico so prekopali, vendar jim ni uspelo najti ostankov
trupla. Glede na lokacijo kraja, ki je tik ob vodi, ki
večkrat poplavlja, je verjetno, da je ostanke trupla
odnesla narasla voda ali pa so jih uničili mrhovinarji,
saj je bilo trupelce zakopano zelo plitvo. Prav tako
zaradi časovne oddaljenosti dejanja in konstrukcije
novorojenčkovega okostja obstaja verjetnost, da so
ostanki zgnili.

HUDO KAZNIVO DEJANJE ZOPER SPLOŠNO VAR-
NOST V MARIBORU, 2. 2. 1991

V Mariboru so 2. 2. 1991 v mansardni sobi sta-
novanjske hiše popivali najemnik stanovanja in njegovi
znanci. Okrog 20.30 ure je najemnik stanovanja odšel
na bencinsko črpalko, kjer je kupil liter bencina.
Prodajalca sta mu ga natočila v plastenko “petrofisa”,
ki jo je kupec našel prazno na bencinski črpalki.
Ko se je vrnil v stanovanje, je bencin polil po tleh sobe
in prižgal vžigalico. Kljub temu, da je plamen v
trenutku zajel ves prostor, so iz njega uspeli pobegniti
trije obiskovalci, od katerih se je eden hudo opekel in
so ga prepeljali v mariborsko bolnišnico, medtem ko je
eden od njih zgorel.
V razgovoru je osumljenec povedal, da je bil v prvi
polovici januarja s pokojnim znancem na obisku pri
njegovih sorodnikih v Črni gori. Ko sta se vrnila, je bil
teden dni v zaporu zaradi klateštva, potem pa se je
naselil v stanovanju, kjer so usodni dan popivali. Tja so
zahajali tudi drugi brezdomci. To ga je jezilo, saj so mu
vsak dan pojedli vso hrano in popili pijačo, ki jo je
nabavljal s sredstvi socialne podpore.
Na dan požiga sta z znancem odšla v trgovino po 6 l
vina, ki so ga popili, nato pa je zvečer odšel v dežurno
trgovino še po 1 liter žganja. Ko se je vrnil, sta znanca
igrala šah, medtem ko sta se druga dva prepirala.
Odločno je zanikal, da bi šel po bencin in z njim polil
sobo ter zažgal. 
Preživele priče so potrdile dejansko stanje.
Zoglenelo truplo žrtve so pripeljali v mariborsko bol-
nišnico, kjer niso opravili obdukcije. Smrt je bila zaradi
povsem jasnega vzroka direktna posledica opeklin IV.
stopnje.
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Samomor ni kaznivo dejanje. Napeljevanje k samomoru
in pomoč pri samomoru pa sta kazniva (131. člen KZ R
Slovenije). V zbirko krvnih deliktov kriminalističnega

oddelka jih vključujemo zaradi ogledov dejanj, ki so
lahko šokantnejši od kaznivih dejanj zoper življenje in
telo, ker nemalokrat niso odkriti takoj. 

Kriminalistični oddelek Muzeja organov za notranje zadeve

71

TABELA 7: Število samomorov v R Sloveniji od 1992 do 2000

SAMOMORI

vajoP
olivetŠ

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

romomaS 885 416 245 325 753 475 595 695 975

TABELA 8: Samomori glede na spol od 1997 do 2000

lopS 7991 8991 9991 0002

ikšoM 764 464 664 424

iksnŽe 701 131 031 551

japukS 475 595 695 975

TABELA 9: Samomori v Republiki Sloveniji po mesecih od 1997 do 2000

ceseM 7991 8991 9991 0002

raunaJ 14 54 74 14

raurbeF 44 95 93 56

ceraM 45 05 35 94

lirpA 54 56 36 47

jaM 05 85 65 14

jinuJ 85 55 35 44

jiluJ 54 64 64 54

tsugvA 94 94 24 34

rebmetpeS 65 63 85 05

rebotkO 94 84 15 25

rebmevoN 44 24 64 44

rebmeceD 93 34 24 13

japukS 475 595 695 975

TABELA 10: Starost samomorilcev glede na spol od leta 1997 do 2000

hitelvtsoratS
7991 8991 9991 0002

M Ž M Ž M Ž M Ž

41od7 2 - 4 1 2 - 1 -

61od51 2 1 1 - 3 - 1 -

81od71 2 2 6 3 5 1 4 5

42od91 92 3 34 11 82 8 02 6

43od52 27 6 65 51 46 31 25 31

44od53 49 61 79 91 78 51 68 51

45od54 001 13 89 02 001 03 68 33

46od55 47 51 76 42 57 92 56 92

čevni56 09 23 19 93 201 43 901 45

onanzeN 2 1 1 - - - - -

japukS 764 701 464 231 664 031 424 551



NETIPIČNI SAMOMORI

SAMOMOR 19-LETNEGA DEKLETA V PODGORICI
PRI SEVNICI, 2. 11. 1965, HLINJEN Z UBOJEM

Pogrešano so našli 50 m od stanovanjske hiše staršev,
obešeno na prečnem tramu domačega kozolca. Žrtev je
imela roki v ohlapni zanki, tako da bi mogla poseči
vmes še ena roka, zvezani s tanko vrvjo, na prsih pa z
bucikama pripet listek, na katerem je bilo napisano z
roko: ”Djevojka se ni pustila posiliti, molim te lepo,
daj, daj.”
Starši so povedali preiskovalcem, da je zmanjkalo iz
omare nekaj denarja in nekaj hlebcev kruha iz kletnih
prostorov. Kljub temu so preiskovalci dvomili v
roparski umor, čeprav je nekaj dejstev kazalo tudi na to.
Ugotovili so, da je bilo dekle duševno zaostalo in
nagnjeno k halucinacijam.
Na podlagi izpovedi prič in ekspertize o skladnosti
pokojničine pisave na listku in v njenem šolskem
zvezku ter o istovetnosti vlaken vrvi, ki so jih našli na
pokojničini roki, so ugotovili, da je žrtev napravila
samomor, s katerim je skušala hliniti uboj.

SAMOMOR V KOPRU, 3. 5. 1967

Šofer in izreden študent višje tehnične šole, star 36 let,
je v noči na 3. 5. 1967 v Verdijevi ulici v Kopru napravil
nenavaden samomor. V tovornem avtomobilu je z
električnim strojčkom aktiviral večjo količino razstre-
liva - kamnitita, ki ga je vzel nekaj dni prej v skladišču
razstreliva kamnoloma Gradis v Čmotičah. Eksplozija
je bila tako močna, da je žrtvino truplo iz tovornega
avtomobila, ki je bil popolnoma uničen, odneslo skozi
okno v kavarno Loža na Titovem trgu, kjer je na sredini
kavarne obležalo brez obleke in močno iznakaženo,
posamezni deli trupla pa so bili raztreseni tudi po
cesti.
Poleg tovornega avtomobila je bil uničen tudi osebni
avto Zastava 750, ki je zgorel, drugi osebni avto pa je
bil močno poškodovan.
V preiskavi so ugotovili, da je prišlo to noč v Ribji res-
tavraciji do prepira in pretepa, v katerem je sodeloval
tudi samomorilec in poleg drugih gostov udaril še
neko žensko. Delavca milice sta ga o dogodku zaslišala
in mu hotela preprečiti vožnjo s tovornjakom. Reagiral
je tako, da je grozil z eksplozijo, če se ga bosta milič-
nika dotaknila. Nekaj minut za tem, ko sta miličnika
zbirala v kavarni podatke o njem, je samomorilec
opravil svoje.
Okoliščine so kazale, da se je storilec na samomor pri-
pravljal že prej, saj je po izjavah obeh miličnikov držal
v rokah nekak aparat, od katerega so bile speljane proti
spodnjemu delu tovornega avtomobila žice in sta bila
prepir in poseg miličnikov le neposredni povod, da si je
vzel življenje.

SAMOMOR POD HRIBOM KEKEC PRI NOVI GORICI,
18. 4. 1989

Dne 18. 4. 1989 ob 19. uri je na PM v Novi Gorici moš-
ki prijavil, da je tega dne njegova 42-letna žena odšla od
doma in se do navedene ure ni vrnila.
Naslednji dan ob 16.45 uri je občan iz Nove Gorice
sporočil, da je v njegovi baraki, ki jo ima pod hribom
Kekec v bližini stanovanjske hiše, truplo neznane ženske.
Na kraj so odšli delavci PM, ki so zavarovali kraj dejanja
do prihoda dežurnega sodnika TS in namestnika JT v
Novi Gorici in skupaj opravili ogled. Pri ogledu so
sodelovali tudi kriminalisti iz UNZ Nova Gorica.
Med ogledom in zbiranjem obvestil so ugotovili, da gre
za truplo pogrešane žene, katere izginotje je prijavil
prejšnji večer njen mož.
Vrata v barako, kjer je bila najdena pogrešana, so bila
zaklenjena s cilindrično ključavnico, ki jo je lastnik
barake pred ogledom izročil miličnikom. Ključavnico
so pregledali in ugotovili, da na njej ni bilo znakov
odpiranja z vlomilskimi sredstvi. Na delno zastekljenih
vratih je bilo razbito steklo v velikosti 45,5X31 cm.
Skozi to odprtino se je žrtev splazila v notranjost. Na
robovih so posesali mikrosledi, za katere so na tehniki
RSNZ ugotovili, da pripadajo oblačilom pogrešane.
Pred vrati je bil najden ženski čevelj, ki se ji je sezul pri
plezanju skozi odprtino. Truplo je bilo v leseni baraki
v napol sedečem oziroma ležečem položaju na starem
kavču. Ženska je imela več vreznin na grlu, vbod tri-
kotne oblike na prsih in več vreznin na obeh zapestjih. 
Truplo je bilo oblečeno, noge so bile bose. Obleka je
bila spredaj okrvavljena. Na tleh, posebno na vratih in
za vrati, je bilo več madežev krvi. Na kavču je bilo nekaj
kosov okrvavljenih oblačil lastnika barake. Okrvavljeni
sta bili tudi kosa in žaga za železo.
Z vseh predmetov so bili vzeti vzorci krvi za analizo, v
kateri je bilo ugotovljeno, da gre za kri iste krvne
skupine, kot jo je imela pokojna. Sledi, posebno krvi,
so pokazale, da se je žrtev po vrezih, oziroma med
povzročanjem ran in potem še gibala ter se nazadnje
usedla na kavč. Na ogledu je bil prisoten tudi patolog
šempeterske bolnišnice, ki je menil, da je pokojna živela
še eno uro po prizadetih ranah. Ob pregledu širše
okolice ni bilo opaziti posebnosti, prav tako ni bil
najden drugi čevelj pokojne.
Odrejena je bila sodna obdukcija, s katero so ugotovili,
da je vzrok smrti izkrvavitev. Na telesu, razen vreznin
in vbodov, ni bilo drugih poškodb. Rezi na telesu so
bili povzročeni z rezilom kose in žage za železo, vbod
na prsih pa je bil narejen s konico kose.
V zvezi s smrtjo so bile opravljene številne poizvedbe in
razgovori. Iz razgovorov s psihiatrom, prijatelji in
sodelavci je bilo moč ugotoviti, da je pokojna jemala
zdravila, da je imela, posebno zadnje dni, hude psihične
težave, katerih končna posledica je bil samomor.
Smrtne rane si je prizadejala po naslednjem vrstnem
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redu: najprej se je zbadala s konico kose, potem si je
prerezala žile na zapestju in nazadnje še vrat.

SUMLJIVA SMRT V LEŠNICI, 7. 9. 1990

Dne 7. 9. 1990 so delavci ONZ našli mrtvo žensko v
Lešnici, zaklenjeno v njeni stanovanjski hiši, ležečo na
tleh dnevne sobe v mlaki krvi.
Na podlagi obvestil so kriminalisti ugotovili, da je bil
6. 9. 1990 pri njej sosed in ji žagal drva na cirkularko.
Pri delu mu je pomagala, podajala mu je drva. Ker se je
nenadoma počutila slabo, je sosedu predlagala, da
prenehata z delom. Ob odhodu mu je dala denar za
novi jermen za cirkularko, ki naj ga kupi v Mariboru.
Ko je sosed odšel, je zaklenila vrata z notranje strani.
Naslednje jutro je soseda ugotovila, da je ni doma, kar
je povedala drugi sosedi, za katero je vedela, da jo vsak
dan obiskuje, ker je bolna. Soseda je odšla k hiši in
skozi okno zagledala na tleh ležečo v mlaki krvi. O tem
je takoj obvestila PM v Ormožu.
Iz obdukcijskega zapisnika je bilo razvidno, da je umrla
naravne smrti zaradi izkrvavitve. Že dolgo je namreč
bolehala na jetrih. 
Prvotni videz dejanja je kazal na drugačen razplet
dogodkov.

SAMOMOR V IVANJKOVCIH, 13. 2. 1991

Dne 13. 2. 1991 je v stanovanjski hiši v Ivanjkovcih v
sobi svojih staršev naredil samomor njihov sin tako, da
se je ustrelil z lovsko puško Pietro Bireta, kal. 12/12,
dvocevno šibrenico.
Pri ogledu so kriminalisti ob vznožju levega dela
postelje, ki je od odprte omare, v kateri je oče hranil
orožje, oddaljena 60 cm, v polležečem položaju našli
mrtvega sina. Zapestje njegove leve roke se je oklepalo
cevi lovske puške, desna roka je bila iztegnjena do
sprožilca. Na truplu je bila v vratnem predelu brade
opazna vstrelna rana, na kateri so bili vidni delci
smodnika. Sledi smodnika so bili vidni tudi na levem
zapestju. Vstrelna rana je bila velika 15 mm. 
Pokojni je bil živčno razrvana oseba, nezadovoljen s
seboj in z družbo, v kateri se je gibal. Svoje
nezadovoljstvo je utapljal v alkoholu. Tudi pred
samomorom je zaužil večjo količino alkohola.
Samomor je poskušal že dvakrat prej: prvič leta 1985,
in sicer tako, da se je ulegel na železniški tir pred
bližajoči se vlak, drugič pa leta 1990, ko je poskušal
narediti samomor z ustrelitvijo s plašilno pištolo, ki jo
je predelal v malokalibrsko.

SAMOMOR NA ZGORNJEM KAMENŠČAKU, 20. 6. 1991

Storilka je 20. 6. 1991 napravila samomor s skokom v
40 m globok vodnjak na Zgornjem Kamenščaku, ka-
mor se je odselila od doma v podedovano hišo skupaj s

svojim sinom. Ob padcu na dno vodnjaka je na
betonskem robu dobila poškodbe na medenici, odprto
rano na levem kolku ter serijski prelom reber z zadnje
strani.

Pri sodni obdukciji je bilo ugotovljeno, da je smrt
nastopila zaradi posledic ran in izkrvavitve. Znakov
nasilja ni bilo. 

Pokojna je uživala alkoholne pijače, zaradi česar je v
družini prihajalo do pogostih sporov. Ko se je s sinom
preselila, med njima ni prihajalo do sporov. Ves čas je
skrbela za gospodinjstvo. Občasno se je sicer napila. V
takem stanju se je zaprla v stanovanje, pozneje pa
sosedom tožila, da ima skrbi in da bo naredila
samomor.

Na dan samomora jo je zadnji videl sosed v bližini njene
hiše. Sin se je po službi vrnil domov. Ker matere ni bilo
nikjer, jo je začel po 20.00 uri iskati. Pogledal je tudi v
vodnjak in ugotovil, da nekaj plava na vodi. Njegov sum,
da je to mati, so potrdili gasilci PGD Maribor, ko so jo
potegnili iz vodnjaka. Preiskovalci so ugotovili, da je
poskušala narediti samomor že pred petimi leti, ko se je
hotela obesiti, vendar so jo pravočasno rešili. 

SAMOMOR V ROPOČI, 9. 9. 1991 

Moški je 9. 9. 1991 naredil samomor s pištolo za ubi-
janje živali v spalnici svojega stanovanja. Pri tem je
dobil poškodbo na čelu, premera 1 cm.

Pri sodni obdukciji je bilo ugotovljeno, da je smrt nas-
tala zaradi posledice ran in izkrvavitve.
Storilec je prekomerno užival alkoholne pijače.
Bolehal je tudi zaradi nevrotičnosti in depresije, zaradi
česar je obiskoval psihiatrični oddelek murskosoboške
bolnišnice. Tu so mu predpisali zdravila, pitje alkohola
pa prepovedali.
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Samomor v Ropoči, 9. 9. 1991 



Že večkrat je skušal narediti samomor: enkrat z
zaužitvijo škropiva za sadje, drugič se je ulegel pred
avtomobil in ženi naročil, naj zapelje čezenj. V istem
letu je s steklenico bencina hotel zažgati tudi hišo ter
nato skočiti v ogenj. Prav tako si je pred usodnim
korakom v ženini prisotnosti hotel z nožem prerezati
grlo. Vedno je govoril, da bo storil samomor kot njegov
oče. To je rekel ženi tudi tri dni pred samomorom. 

SUMLJIVA SMRT V PODVOZU REGIONALNE CESTE
ROŽNA DOLINA - AJŠEVICA, 10. 10. 1991

PM Nova Gorica je bila 10. 10. 1991 obveščena, da leži
v podvozu regionalne ceste Rožna Dolina - Ajševica
mrtev moški.
Takoj po sprejemu obvestila so delavci PM Nova Gorica
odšli na kraj in ga zavarovali do prihoda delavcev OKS
UNZ Nova Gorica, dežurnega preiskovalnega sodnika
in namestnika javnega tožilca, ki so opravili ogled kraja
najdbe trupla. 
Z ogledom in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da
je pokojni doma iz Rožne Doline, da je popoldne 9. 10.
popival v bifeju Market, nato pa še v bifeju pri avtobusni
postaji.
Okoli 22.00 ure se je odpravil domov proti ulici A.
Besednjaka. Ko je prišel v križišče Vipavske ceste in ulice
A. Besednjaka, je verjetno zaradi alkoholiziranosti padel,
pri čemer je z glavo zadel v manjši betonski zid. Poško-
doval se je na temenu glave, iz katerega je močno krvavel.
Ko je padel, je mimo pripeljal službeni avto PM Nova
Gorica, iz katerega sta miličnika opazila padec, vendar ko
sta se vrnila na kraj dogodka, moškega ni bilo več tam.
Preiskovalci so ugotovili, da je odšel po makadamski
cesti proti nadvozu ceste Rožna Dolina – Ajševica. Pri
tem je še najmanj dvakrat padel, tam, kjer so našli sledi
krvi in lase. Ko je prišel do stopnic omenjenega nad-
voza, mu je ponovno zdrsnilo, padel je in obležal. 
Pri obdukciji je patolog ugotovil, da je umrl zaradi
podhladitve in akutne zastrupitve z alkoholom. V rani
na glavi je našel pesek, iz česar je ugotovil, da je pokojni
padel na makadamu ter tako dobil smrtno rano na
temenu glave.
V tem primeru je bila tuja krivda izključena.
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GRAF 1: Žrtve kaznivega dejanja spolnega napada na
osebo, mlajšo od 15 let po starosti, od 1995 do 1999

GRAF 2: Zanemarjenje mladoletne osebe
in surovo ravnanje – obdobje od 1992 do 1999

GRAF 3: Starostna struktura osumljencev kaznivega
dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let,

od 1995 do 1999

GRAF 4: Kazniva dejanja spolnega napada na osebo,
mlajšo od 15 let – obdobje od 1990 do 1999

GRAF 5: Kazniva dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z
zlorabo položaja – obdobje od 1990 do 1999
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GRAF 6: Osumljenci kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let
po spolu – obdobje od 1995 do 1999 (ženske 2 %, moški 98 %)

TABELA 11: Število nekaterih kaznivih dejanj zoper premoženje v RS od 1992 do 2000

.d.ketsrV
jnajedhivinzakolivetŠ

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

anivtaT 552.51 392.51 912.31 002.9 860.9 100.9 407.41 716.71 551.02

anivtatakileV 756.71 519.01 211.21 297.01 426.8 931.8 526.41 813.71 722.61

poR 312 502 572 292 705 143 283 364 474

anivtataksrapoR 82 72 91 53 62 73 05 25 85

ejnavejliszI 841 802 962 182 602 602 492 543 123

vetijataZ 141 721 29 722 722 472 982 404 085

ejnavodokšoP
iravtsejut 952.4 586.2 855.1 239.1 736.1 107.1 966.3 944.4 510.5

ogurD 731.6 332.4 295.5 444.3 053.3 999.2 144.3 690.5 723.5

japukS 838.34 396.33 631.33 302.62 546.32 896.22 454.73 847.54 751.84

5.2 Zbirka premoženjskih deliktov 

TABELA 12: Vlomi v nekatere objekte v RS od 1994 do 2000

.d.ketsrV
jnajedhivinzakolivetŠ

4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

otvavmolV 287.4 801.4 927.2 077.2 209.6 687.7 283.5

onivogrtvmolV 827 076 637 867 258 096 655

ejnavonatsvmolV 124 583 373 314 592 911 911.1

oksjnavonatsvmolV
oših 269 679 909 877 519 357 855.1

dnekivvmolV 576 706 054 033 385 637 555

ološvmolV 741 061 761 201 651 451 962

lakoliksnitsogvmolV 434 114 264 553 715 156 494

otšopvmolV 2 91 6 2 - 4 4

ksoikvmolV 623 523 491 181 871 623 103

enranedvmolV
evonatsu 6 72 7 8 8 7 51

igurD 652.2 490.2 696.1 256.1 257.2 169.4 907.5

japukS 937.01 287.9 927.7 953.7 851.31 781.61 269.51

*  Vsi grafi so iz Statističnega letopisa 2001, UIT GPU.



NEKAJ O PORASTU TATVIN AVTOMOBILOV V R
SLOVENIJI

V Sloveniji policija v zadnjih letih išče od 1100 do 1300
motornih vozil. V letu 2003 so opazili, da se število
tatvin avtomobilov počasi zmanjšuje. V letu 2004 je do
septembra izginilo 1004 avtomobilov. Policija najde do
45 % ukradenih avtomobilov.
Najpogostejši znamki ukradenih avtomobilov sta: Re-
nault in Volkswagen, ki sta tudi najbolj zastopani na
slovenskem tržišču. Sledijo: audiji, mercedesi, fiati in
beemveji. Največ kraj avtomobilov, 60 %, je na območju
Ljubljane. Okoli 75 % ukadenih avtomobilov ostane v

Sloveniji, ostale, predvsem dražje, največkrat prodajo v
tujini, zlasti na območju ZRJ. Ker so tu zaostrili pogoje za
registracijo, se odpirajo tržišča v Albaniji in celo v Aziji.
Veliko vozil v tako imenovanih črnih delavnicah tudi
razrežejo, dele pa uporabijo za popravilo poškodo-
vanih. 
Storilci so pri svojem delu vedno bolj iznajdljivi. Zaradi
vse boljše tehnične zaščite vozil, zlasti tistih iz višjega
cenovnega razreda, uporabljajo specialna orodja, tudi
računalnike, ali pa vlamljajo v hiše, kjer najdejo
originalne ključe. Minili so časi – “razbiti steklo,
zlomiti volansko ključavnico, spojiti kontaktne žice,
ipd.” (Razbitje vlomilske združbe na kranjskem okrož-
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TABELA 13: Vlomi, tatvine in število najdenih avtomobilov v RS od 1994 do 2000

.d.ketsrV
jnajedhivinzakolivetŠ

4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

libomotvavmolV 287.4 801.4 927.2 077.2 209.6 687.7 283.5

alibomotvaanivtaT 694 417 317 405 986 804 697

volibomotvahinedjan.tŠ 011 721 881 301 024 901 324

TABELA 14: Število nekaterih tatvin v RS od 1994 do 2000

.d.katsrV 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

aselokanivtaT 977.1 231.1 386 406 804.1 ... ...

aselokagenrotomanivtaT 84 36 16 25 96 501 15

mejrotomzaselokanivtaT 916 895 384 393 445 806 576

agenrotomvoledanivtaT
alizov 765.1 285 634 473 729 643.1 817.1

TABELA 15: Odvzem motornega vozila v RS od 1994 do 2000 

.d.katsrV 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

alizovagenrotommezvdO 458 117 216 855 985 545 405

TABELA 16: Objekt napada roparjev v posameznih letih od 1994 do 2000 

tkejbO 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ejnavonatS 51 04 84 94 95 84 94

libomotvA 21 4 5 6 6 11 51

atsec,acilU 28 011 413 091 412 572 752

anivogrT 91 72 93 44 34 93 24

avonatsuanraneD 21 81 21 52 32 91 62

ogurD 99 39 98 72 73 17 58

japukS 572 292 705 143 283 364 474

*  Vse tabele so iz Sektorja za splošno kriminaliteto pri UKP GPU.



nem sodišču 14. novembra 2002, ko so kriminalisti
UKP PU Maribor so 2000 odkrili skupino tatov, ki so
kradli predvsem tovorna vozila. Zdaj so pravnomočno
obsojeni in prestajajo zaporne kazni. 2001 so ljub-
ljanski kriminalisti v sodelovanju z avstrijskimi odkrili
skupino, ki se je ukvarjala z vlomi in krajami avto-
mobilov, zoper njene člane teče sodni postopek na
sodišču v Avstriji itd.).
Tovrstne tatvine so donosen posel, saj za ukradeno
vozilo dobijo tatovi nekaj tisoč evrov.
Tudi v Sloveniji so se razvile v zadnjih letih dobro
organizirane združbe avtomobilskih tatov. Zaradi
geografske lege je Slovenija že od nekdaj vezni člen med
zahodnim in vzhodnim delom Evrope. Še vedno je
aktualna balkanska pot, po kateri z vzhoda na zahod
tihotapijo prepovedane droge, v obratni smeri pa
ukradene avtomobile.
Slovenska policija sodeluje s policijami sosednjih držav,
predvsem s hrvaško. Sodelovanje poteka preko In-
terpola in Evropola. Težave so z ZRJ, ker ne sodelujejo.
Zaradi nekooperativnosti njihove policije je ob kon-
kretnih primerih, ko se izve, da gre za slovensko vozilo,
treba obvestiti Generalni sekretariat Interpola.

PRIMERI IZ ZBIRKE PREMOŽENJSKIH DE-
LIKTOV

TATVINE AVTOMOBILOV IN VLAMLJANJE VANJE
DOMA IN V TUJINI, OD 1955 DALJE

Storilec je začel s tatvinami, ko mu je bilo 13 let. Oddan
je bil v vzgojni zavod, od koder je pobegnil. Leta 1947 je
pobegnil v tujino in prepotoval skoraj vso Evropo. Iz-
dajal se je z lažnim imenom in s ponarejenimi dokumenti.
Zaradi tatvin je bil v Italiji obsojen na daljšo kazen, v
postopku pa je bil tudi v Nemčiji in Španiji. V Švici je bil
obsojen zaradi goljufij in tatvin, v Trstu pa zaradi
nošenja orožja. Postal je tudi član sicilijanske mafije.
V noči na 10. 5. 1955 je vlomil v 4 osebne avtomobile
tujih državljanov v Portorožu in nato še v Ljubljani, od
koder je odnesel razne predmete: tranzistorje, foto-
aparate, medicinske inštrumente in drugo, vredno več
kot 100.000 dinarjev.
V svojem zagovoru je navajal, da mu je predmete, ki so
jih našli pri njem, dal neki Italijan. Preiskave v tej smeri
niso nadaljevali.
Nekaj let je živel prav razkošno.
15. 7. 1966 je bil prijet v Ljubljani. Ob hišni preiskavi so
našli pri njem potne liste in vozniška dovoljenja
zamejskih lastnikov, denar tuje valute, ključe od
mnogih avtomobilov ter razne druge predmete, ki si jih
je prilastil pri vlamljanju v avtomobile. 
Storilec si je dal spremeniti priimek, saj je vedel, da ga
išče tudi Interpol. 

Pri večjem gostinskem podjetju je zaprosil za delovno
mesto upravnika enega izmed hotelov v Poreču.
Podjetje je od njega zahtevalo potrdilo o nekaznovanju,
ki ga je na ljubljanskem sodišču celo dobil, češ da ni v
preiskavi. S tem potrdilom je službo dobil, ker so ga v
podjetju šteli kot enakovredno potrdilu o nekaz-
novanju.
Z delovnega mesta upravnika ga je podjetje odstranilo
šele po storjenem vlomu v osebni avtomobil v Kranju.
Tedaj je pobegnil v Italijo.

VLOMNE TATVINE V TRGOVINE IN BLAGAJNE NA
OBMOČJU VRHNIKE IN HORJULA, 1955

Leta 1955 sta bili na območju Vrhnike in Horjula
vlomni tatvini v prodajalno kmetijske zadruge, sledil
pa jima je velik vlom v tovarno jeklenih konstrukcij
Karoserija v Ljubljani.
Po sledeh v snegu so kriminalisti sklepali, da gra za dva
storilca, ki sta čez gradbeni oder vdrla v direktorjevo
pisarno in z varilnim aparatom, ki sta ga našla v
delavnici, odprla stoječo železno blagajno. 
Poleg tega sta vlomila v pisalno mizo, ki jo je do pred
kratkim uporabljala blagajničarka, zaradi česar so
sklepali, da sta storilca razmere v podjetju poznala.
Kriminalistični tehniki so na kraju dejanja našli na
okenskem steklu uporabno prstno sled.
Ker sta poleg denarja odnesla tudi različno orodje, so
kriminalisti pravilno sklepali, da sta storilca verjetno iz
kovinske stroke. 
Številna preverjanja nekdajih in v zadnjem času odpuš-
čenih delavcev, primerjanje prstnih odtisov, niso dala
ustreznih rezultatov.
Šele ob pregledu seznama delavcev, primerjav z njiho-
vimi prstnimi odtisi, ki so podjetje zapustili že pred 7
leti, so ugotovili, da je najdena prstna sled identična s
prstnim odtisom enega od njih, ki je bil odpuščen z
dela že 1947.
Ob preiskavi njegovega stanovanja so našli predmete iz
obeh trgovin in iz tovarne Karoserija. Ti so bili skupaj
s sledjo prstnega odtisa močan indic, da je osumljenec
tudi storilec omenjenih vlomov.
Ker polovice ukradenih predmetov niso našli, je tudi to
potrjevalo sum, da sta bila na delu dva storilca. Ob
zbiranju dodatnih informacij so ugotovili, da se je
storilec največ družil s svojim bratom. Najdeni pred-
meti pri bratu so sum potrdili.
Brata sta bila obsojena na ljubljanskem okrožnem
sodišču: 8 let in šest mesecev strogega zapora je dobil
prvi, drugi pa 6 let in 6 mesecev. 
Zanimivo je, da je enega od storilcev izdala prav prstna
sled, čeprav sta oba večinoma uporabljala rokavice. To
potrjuje trditev, da storilci začnejo vlamljati z rokavi-
cami, med delom pa postanejo neprevidni in rokavice,
ki jih ovirajo, pogosto odložijo.
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Trditev naj bo opozorilo kriminalističnim tehnikom,
da ne opustijo iskanja prstnih sledi, čeprav ugotovijo,
da je storilec delal z rokavicami.

VLOMNE TATVINE V STANOVANJA V OKOLICI
LJUBLJANE, 1957

Leta 1956 so se od spomladi do jeseni na območju
Medvod, Kamnika, Mengša, Domžal, Črnuč in
okoliških krajev vrstili številni vlomi, ki so se
nadaljevali tudi v pomlad naslednjega leta. 
Storjenih je bilo več kot 30 vlomnih tatvin, ne da bi
odkrili storilce.
Po analizi primerov so kriminalisti prišli do naslednjih
ugotovitev:
♦ storilec (ali storilci) vlamlja v hiše bogatih kmetov,

katere iz gozda opazuje in ugotavlja, kdaj so zdoma,
♦ storilec uporablja rokavice in sekiro, s katero si izsili

vstop v hišo,
♦ pripravljen je tudi za morebitni napad ali obrambo. 

Do poletja, ko so domači v svoji hiši v Podgorici zasačili
dva mlajša moška, preiskava ni bila uspešna. Številne
preiskave in preverjanja pri že kaznovanih osebah niso
prinesla želenih rezultatov.
Jeseni istega leta je miličnik v gozdu pri Zbiljskem
jezeru prijel sumljivega moškega brez zaposlitve,
vendar zanj ni bilo moč najti nič obremenilnega. Celo
soočenje z osebami, ki so vlomilca videle, je ostalo brez
uspeha, tako da je bil osumljeni po dveh dneh izpuščen
iz pripora.
Kriminalisti so naposled skupaj s službo milice izdelali
obsežen načrt zased, preverb in mobilnih enot, ki bi
lahko v nekaj minutah zaprle določen prostor in
preverile oziroma zadržale morebitnega storilca pri
delu ali odhodu s kraja kaznivega dejanja.
22. 5. 1957 je bilo ponovno vlomljeno v Bukovici pri
Vodicah. Že pripravljen načrt je bil v nekaj minutah
izveden: na pomoč so prihiteli miličniki iz resorne šole
iz Tacna, vodniki psov, specialna vozila, med vsemi
patruljami pa je uspešno delovala radijska zveza. V
akciji je miličnik na tacenskem mostu zadržal nezna-
nega moškega, ki je hotel pobegniti. Na sebi je imel dve
obleki. 
Zadržani moški je dva vloma priznal, vse ostale pa
odločno tajil. Tudi soočenje z oškodovanci je bilo neus-
pešno.
Po daljšem dokazovanju, na podlagi sledi, je storilec
natančno opisal 30 vlomov, od katerih jih je 11 storil s
svojim bratom. Ta je kazniva dejanja zanikal in pri
soočenju z bratom ga je celo fizično napadel.
Ko so kriminalisti odkrili, da je bil brat odsoten z dela
prav v času storjenih vlomov in ko mu je brat pojasnil,
da je vse priznal, se je vdal tudi on in priznal storjene
vlome.

Primeri so bili po dveh letih rešeni zaradi dolgotrajne,
a temeljite priprave in zaradi izredno hitre izvedbe
načrta.

VLOMNE TATVINE V GOSTILNE, TRGOVINE,
MLEKARNE IN MESNICE V LJUBLJANI, 1958

Jeseni 1958 se je v Ljubljani povečalo število vlomov v
različne objekte. Pri vseh vlomih so ugotavljali tri
značilnosti, na podlagi katerih so sklepali, da gre za
iste storilce:
♦ storilci niso puščali nobenih sledi, uporabnih za

identifikacijo (ali pa jih kriminalisti niso našli ), pri
vlomih so iskali samo denar,

♦ vrata so večinoma odklepali z dobro ponarejenimi
ključi,

♦ uporabljali so rokavice in si ovijali čevlje v krpe, da
ne bi puščali sledi podplatov.

Posebna novost pri vlamljanju pa je bila v tem, da so
storilci povsod odnesli tudi vse vrste ključev, ki so jih
našli na kraju dejanja.
Vse preverbe, hišne preiskave in poostreni nadzor niso
dali potrebnih rezultatov. 
Kriminalisti so začeli preverjati tudi mladoletnike, ki
so bili v zadnjem času odpuščeni iz VPD Radeče.
Sumljiva jim je postala skupina mladih, ker je trošila
večje vsote denarja.
Med drugim so neznanci v tem času vlomili tudi v
trgovino Lovec, od koder so odnesli 4 pištole in us-
trezno strelivo.
Kriminalistom je uspelo pridobiti bivšega gojenca VPD
Radeče, ki je povedal za nekatere vlome, v katerih je
sodelovalo več mladoletnikov. Dva od teh sta, ko sta
ugotovila, da ju je prijatelj “izdal”, pobegnila. Vsi skupaj
so se dogovorili za beg v tujino, če bi bilo “prevroče”.
Po nekajdnevnem premoru so se vrstili novi vlomi v
Celju, Ljubljani in Zagrebu, ki so bili storjeni na enak
način, kot že opisani. Na podlagi tega so sklepali, da
sta mladoletnika, ki se jima je pridružila še gojenka iz
VPD Radeče, še v Jugoslaviji.
Ista trojica je ponovno vlomila v trgovino Jelen v
Ljubljani in odnesla še dve pištoli z ustreznim
strelivom. Svoje početje je prenesla v Zagreb, od koder
je zbežala v Banja Luko.
Ko je trojico opazil nočni čuvaj in poklical miličnika, je
tolpa začela nanj streljati. Posrečilo se ji je celo prebiti
skozi obroč in se zabarikadirati v podstrešni sobi bliž-
nje stanovanjske hiše. Od tu so streljali na miličnike, ki
so jih obkolili in pozivali k predaji. Po daljšem strel-
janju, v katerem je bila ranjena gojenka VPD Radeče, so
vlomilci spoznali, da ne bodo mogli pobegniti. Zato sta
mladoletnika s strelom usmrtila najprej prijateljico,
nato pa še sebe. 
Z balistično ekspertizo so delavci ONZ absurdno de-
janje dokazali.
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POŠTNI ROP V PODČETRTKU, 11. 11. 1965

Storilca sta začela s kriminalno dejavnostjo že 1964.
Leta 1965 sta se ponovno združila in zagrešila 4
vlomne in dve navadni tatvini, dvakrat pa se jima
vlomni tatvini nista posrečili. Prilaščala sta si vse, kar
sta našla na svojih tatinskih pohodih: od denarja,
električnih inštalacijskih strojev, do večjih količin vina
in drugega. 
Storilec je v nekem kriminalnem romanu prebral, da je
možno z udarcem po glavi, in to z nogavico, napolnjeno
s peskom, človeka onesvestiti, ne da bi bil po telesu
vidno poškodovan. Sklenil je, da bo to tudi sam poskusil
na uslužbenki poštnega urada v Podčetrtku. Računal je,
da bo tako prišel do najmanj pol milijona dinarjev.
Rop, ki se ga je lotil še s palico iz žice, se mu ni
posrečil, ker je uslužbenka začela kričati. Storilec se je
ustrašil in pobegnil. Na kraju dejanja je pusti kolo, ki
ga je tudi ukradel in po katerem so ga delavci UJV
kmalu odkrili.
Storilec je pripravljal še več načrtov za roparske napade,
med drugim tudi na lastnega strica in na dva kupca
živine, prijatelja pa nagovarjal za skupne “podvige”. 
Storilec je kot mladoletnik živel pri onemoglih starih
starših, ker sta starša odšla v Nemčijo. Bil je brez vsa-
kega nadzora in pravega doma, brez starševske
ljubezni. Sam je moral opravljati najtežja kmečka dela.
Morda je tudi tak način življenja mladega človeka
pripeljal do kriminalnih dejanj.  

POŽIGI V LASTNIČU PRI KOZJEM, OD 1958 DO 1960 

Sin edinec, iz Lastniča pri Kozjem, se je 1958 poročil.
Že pred poroko je njegova mati nasprotovala zvezi,
njena ljubosumnost in sovraštvo do snahe pa sta se
stopnjevali, ko je sin pripeljal nevesto domov. 
Sožitje je zaradi stalnih prepirov in celo fizičnega
obračunavanja med taščo in snaho postalo nevzdržno,
tako da je žena zapustila možev dom in se vrnila k
svojim staršem. 
Sovraštvo in ljubosumnost do snahe in vse njene
družine sta se stopnjevali naprej. Sinu je na vse mogoče
načine skušala preprečiti, da bi obiskoval ženo na
njenem domu, kar pa ji ni uspelo. 
Prepričana, da bo sina kot edinega dediča, navezala na
svojo domačijo le, če bo domačija njene snahe pro-
padla, je leta 1958 v obupu zažgala gospodarsko
poslopje snahine domačije, nekoliko pozneje pa še
stanovanjsko hišo in že obnovljeno gospodarsko
poslopje. Snaho in njene sorodnike so začasno vzeli
pod streho sosedje, kar pa je bilo tudi zanje usodno.
Požigalka je zažgala tudi njihovo domačijo. Niz
požigov se tudi s tem ni končal.
Storilka je namreč iz strahu, da je ne bi odkrili in da bi
prikrila pravi motiv požigov, požigala tudi drugim
vaščanom. 5. 6. 1960 je zaradi njenih brezumnih po-

žigov pogorelo skupaj 14 gospodarskih in stano-
vanjskih poslopij, vrednih več milijonov din.
Šele po dolgotrajnem poizvedovanju za storilcem in
ugotavljanju motiva požigov so kriminalistični tehniki
in kriminalisti zbrali tehtne podatke za bolestno
ljubosumnost, na podlagi katere so odkrili storilko. S
požigi prve, snahine domačije, je namreč storilka
hotela prisiliti družino, da se odseli tja, kamor ji, po
njenem mnenju, ne bo sledil tudi njen sin. 
Storilka je vse požige priznala in navedla tudi razloge.
Rekonstrukcija je pokazala tudi načine požiganja. 

VLOMNE TATVINE V TRGOVINE IN STANOVANJA V
LJUBLJANI, 1961 IN 1962

Storilec, rojen 1947, je bil nezakonski sin. Mati, hči
bogatega kmeta v Klečah, je delala kot kmečka delavka
na očetovem posestvu. Otrok, ki očeta ni poznal, je bil
nezaželjen.
Že v rani mladosti se je otrok potepal, zanemarjal šolo
in živel v brezdelju.
Otrokov stric, upokojeni orožnik, je poskušal z
orožniško disciplino in celo z vklepanjem v verigo,
otroka odvrniti od potepanja, kar pa ni rodilo uspeha.
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Požigi v Lastniču pri Kozjem,
od 1958 do 1960



Otrok je postal še bolj zakrknjen in uporen. Ko mu je
bilo 10 let, je z doma začel izostajati tudi ponoči in
krasti svoji teti manjše denarne zneske. Pri 11. letih je s
takimi dejanji nadaljeval tudi zunaj doma.
Do 14. leta je izvršil nad 20 vlomnih in navadnih
tatvin, pri katerih je povzročil nad 750.000 dinarjev
škode.  
Vlomne tatvine je izvrševal na preprost način. Običajno
si je najprej ogledal razmere v stanovanjih, nato pa se je
splazil skozi okno, ki ga je prej odprl ali pa na njem
razbil šipo.
Storilec je postal gojenec mnogih vzgojnih domov, kjer
so ga poskušali spraviti na pravo pot, vendar brez
uspeha. Tudi prognoza je bila pogosto negativna.
Pogosto je begal iz domov in se klatil po različnih krajih
države ter se preživljal s tatvinami. Pobegnil je tudi iz
VPD Radeče ter izvršil več vlomnih tatvin, zaradi katerih
je bil 1963 obsojen na 2 leti mladoletniškega zapora.
Po prestani kazni je odšel na služenje vojaškega roka,
vendar nanj nista vzgojno vplivala ne prestana kazen
ne vojaška disciplina. S kaznivimi dejanji je nadaljeval. 
Zaradi vlomov, pozneje tudi ropov, je bil 1970 obsojen
na daljšo zaporno kazen.

VLOMNA TATVINA V POŠTNI URAD V ŠMARTNEM
OB PAKI IN DRUGE VLOMNE TATVINE V ŠOŠ-
TANJU, 1961 IN 1962

Od maja 1961 do februarja 1962 so se vrstili vlomi v
Šoštanju in njegovi okolici. Neznani storilec je vlomil v
podjetje Zarja in Manufakturo v Šoštanju, mizarsko
delavnico v Belih Vodah, poslovalnico Paka v Šoštanju,
garažo v Topolščici, gostilno v Velenju, frizerski salon v
Šoštanju in poštni urad v Šmartnem ob Paki.
Tu je storilec natovoril na voziček celo železno
blagajno, težko 332 kg, ter jo hotel odpeljati, vendar so
ga očividci prepodili.
Pri vseh vlomih je uporabljal grobo silo. Pozneje, ko so
ga odkrili, so ugotovili, da je pri vseh vlomih uporabljal
cepin. 

Storilca so odkrili na podlagi prstnih odtisov, ki jih je
pustil pri vlomu v frizerski salon in na železni blagajni
v poštnem uradu v Šmartnem ob Paki. 
Na podlagi dokazov so odkrili vlomilca, kmečkega
fanta, doma iz okolice Šoštanja. Enaki načini storitve
kaznivih dejanj so pokazali na storilca povratnika.

VLOMNA TATVINA V ZLATARNO V MONTREAXU V
ŠVICI, 11. 12. 1962

Storilec, star 23 let, rojen v Beogradu, je bil do 1958
zaposlen kot strugar v laboratoriju Radia Beograd.
Večkrat je ilegalno prestopil državno mejo, ostajal v
Italiji in drugih evropskih državah. Ukvarjal se je s pre-
kupčevanjem, kockanjem in drugimi nepoštenimi posli.
Zaradi kaznivih dejanj je bil maja 1961 v Parizu obsojen
na 5-letno zaporno kazen, novembra istega leta pa v
Nürnbergu na 1 leto zapora. Iz zapora v Franciji je
namreč pobegnil v Nemčijo, kjer se je predstavljal z
lažnima potnima listoma, izdanima na prefekturi v
Parizu in na turški ambasadi, ki ju je kupil od neznanca. 
V noči na 25. 12. 1962 so ga aretirale obmejne vojaške
enote na sektorju Debeli rtič, ko je hotel v Jugoslavijo
pretihotapiti 6,3 kg zlatih prstanov, verižic, ur, brošk in
drugih predmetov. Zlatar je ocenil vrednost zaseženih
predmetov na 45 milijonov dinarjev. Osumljeni je v
začetku trdil, da si je denar za nakup dragocenosti
pošteno pridobil s trgovanjem, kockanjem in prekup-
čevanjem z raznimi predmeti.
Kriminalisti so po Interpolu ugotovili, da je bilo v noči
na 12. 12. 1962 vlomljeno v zasebno draguljarno in
urarno v Montreaxu v Švici, od koder so storilci odnesli
razne dragulje in druge dragocenosti v vrednosti
97.000 švicarskih frankov. Vlomilca naj bi bila dva
Jugoslovana, stara okrog 35 in 45 let. Izkazalo se je, da
je bil edini storilec prav ta. Zagrešil je še druga kazniva
dejanja, predvsem vlomne tatvine, vendar iz objek-
tivnih razlogov zanje ni bilo dokazov.
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Vlom v poštni urad v Šmartnem ob Paki in drugi vlomi v Šoštanju,
1961 – 1962



ROP V TURISTIČNEM DOMU NA DOBENEM, 13. 5.
1963

Storilci so omenjenega dne prišli ob 14. uri v turistični
dom na Dobenem. Naročili so hrano in pijačo ter nato
zahtevali račun. Ko je gostilničar pisal račun, so ga
nenadoma napadli in ga začeli pretepati. Med
pretepanjem je eden izmed storilcev iz predala točilne
mize vzel denar. Ko so gostilničarju izmaknili še ročno
uro, so ga nezavestnega pustili na tleh, zaklenili dom,
ključ vzeli s seboj ter odšli v Tivoli v Ljubljano. Tu so si
ukradeni denar razdelili. Vsak je dobil po 1200
dinarjev. Dogovorili so se, da bodo naslednjega dne
pobegnili v Italijo, vendar so bili še istega dne prijeti.

Med ropom v turistični dom je drugi izmed storilcev
izkoristi priložnost ter v prvem nadstropju iz nezak-
lenjene omare vzel moške hlače, čevlje in elastične no-
gavice, vse skupaj vredno 13.000 din.

Tretji od storilcev je naslednjega dne ob 23. uri vzel z
dvorišča na Celovški cesti osebni avto Zastava 600 in se
z njim odpeljal. Zjutraj so ga prijeli na Šišenski ulici v
Ljubljani, ko je v njem spal.
Hitre poizvedbe za storilci roparskega napada so dale
pozitivne rezultate. Šofer tovornega avtomobila, ki je
storilce peljal kot avtoštoparje do Gameljn, je pre-

poznal natakarja, ki ga je v gostilni Majolka večkrat
postregel in ga je zato dobro poznal. Ta je po prijetju
izdal še druge storilce roparskega napada. Ostali so
dejanje priznali šele, ko so jim z ekspertizami prstnih
odtisov in izpovedmi prič dejanje dokazali.

IZSILJEVANJE DENARJA V ŠT. JOŠTU PRI KRANJU,
24. 5. 1963

Izsiljevalec je hotel žrtev prisiliti, da bi kaj storila v
škodo svojega premoženja.

Od 5. 4. do 26. 4. 1963 je storilec z namenom, da si
pridobi protipravno premoženjsko korist pismeno
izsiljeval znanca iz Zabukovja pri Št. Joštu za 10.000
din kot odškodnino za izgubo svoje matere. Umrla naj
bi namreč zaradi zdravil, ki ji jih je pripravil. Storilec
mu je zagrozil, da mu bo uničil vse premoženje in ga
ubil (poskus umora), če ne bo položil zahtevanega
zneska do 25. 4. 1963 na določen kraj pod most na
železniški progi Jesenice – Kranj v bližini železniške
postaje Št. Jošt.

Prestrašen, da se ne bi zgodilo najhujše, je oškodovanec
odnesel pismo na PM Kranj. Tu so mu svetovali, naj iz-
siljevalcu piše pismo in mu sporoči, da je sicer priprav-
ljen vrniti škodo, vendar da nima toliko denarja ter naj
prosi, da zmanjša svojo zahtevo na manjšo vsoto denarja.

Dne 20. 4. 1963 je oškodovanec prejel po pošti drugo
izsiljevalno pismo, v katerem je storilec znižal prvotni
znesek na 6.000 din in zahteval, naj ga oškodovanec
prinese na isto mesto do 25. 4. 1963.
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Roparski napad v TD na Dobenem, 13. maja 1963

Vlom v zlatarno v Montreaxu
v Švici, 1962



Po dogovoru z delavci PM Kranj je oškodovanec na
določeni dan paket z denarjem odnesel na določeno
mesto, medtem pa so delavci milice postavili dve
oboroženi zasedi.
Šele naslednji dan je storilec prišel na dogovorjeno
mesto. Delavci milice in kriminalistične službe, ki so
čakali v zasedi, so ga hoteli prijeti na kraju dejanja,
vendar se kljub pozivu “stoj” ni hotel predati. Med
prerivanjem je z orožjem hudo telesno poškodoval
miličnika in nato pobegnil.
Dne 24. 5. 1963 so organi javne varnosti storilca
izsledili in ga aretirali. Sodišče ga je na podlagi tega in
še drugih kaznivih dejanj obsodilo na enotno kazen 13
let strogega zapora.

TAT POVZROČIL VELIK POŽAR GOSPODARSKEGA
POSLOPJA AGROKOMBINATA V ZGORNJI KUNGOTI,
8. 9. 1963

V noči na 8. 9. 1963 je zagorelo v Kozjaku gospodarsko
poslopje, last Agrokombinata Maribor, hkrati z 238
tonami sena, nekaj kmetijskimi stroji in poljedelskim
orodjem, pri čemer je nastala škoda za okrog 15
milijonov dinarjev.
Kriminalisti so preverili in zaslišali vse delavce navede-
nega kombinata v Zgornji Kungoti. Utemeljen sum je
padel na delavca, ki je bil zaposlen v 2 km oddaljenih
hlevih, v “bubnu”, stanoval pa je poleg gospodarskega
poslopja v Kozjaku, imenovanem Center.

Razmere v gospodarskem poslopju, ki je zgorelo, je
dobro poznal, ker je bil tam nekoč zaposlen pri raz-
tovarjanju in skladiščenju močnih krmil v ročno skla-
dišče. Tu je že prej kradel krmila za rejo svojega prašiča.
Omenjene noči se je s kolesom ustavil pred gospodar-
skim poslopjem, da bi odnesel vrečo krmilne moke. Pri
odpiranju vrat v goveji hlev si je posvetil s prižgano vži-
galico, nato pa jo je ugasnejno, a še žarečo, vrgel v krmil-
nico, kjer se je, medtem ko je šel v skladišče, vnelo seno.
Ogenj se je hitro razširil na krmo in ostrešje. V prvem
trenutku je storilec začel reševati živino. V strahu, da bi
ga osumili za požig in krajo, pa se je, namesto da bi zbu-
dil ljudi, s kolesom hitro odpeljal na svoje delovno mesto.

Da bi si zagotovil alibi, je zbudil sodelavca, kar dotlej ni
bila njegova navada, da bi potrdil, kdaj in od kod sta
skupaj opazila požar.
Navedene okoliščine in dejstvo, da so na storilčevem
domu našli mešanice krmilne moke, sta storilca pri-
silila, da je priznal krivdo za nastali požar in za tatvino
krmil.

VLOMNE TATVINE V STANOVANJA V LJUBLJANI,
1964

Vlomi v stanovanja in shrambe (od 1960 do 1964 jih je
bilo 79), so bili velik problem ljubljanskih krimina-
listov. Vsa prizadevanja so bila dolgo neuspešna, po 4
letih pa sta bila storilca odkrita.
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Tatvina krmil s posledičnim požarom gospodarskega poslopja Agro-
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Izsiljevanje denarja in poskus uboja miličnika v Št. Joštu pri Kranju,
24. 5. 1963



Delavci milice so organizirali obsežno akcijo “Rožnik”,
ki je zajela preventivne, varnostne in preiskovalne orga-
ne. Odkrili so storilca vseh 79 vlomov, z nastalo škodo
13,577.350 din. Storilca sta bila zakonca iz Ljubljane.
Z vlomi sta začela oktobra 1960. Prvič sta vlomila v
stanovanje na Lepodvorski, kmalu za tem pa je mož
sam vlomil v bife Triglav v Mojstrani. 
Skupaj sta vlamljala predvsem v novozgrajene stano-
vanjske hiše in vile. Izkoriščala sta odsotnost oško-
dovancev med poletnimi meseci. Njihovo odsotnost sta
storilca ugotavljala tako, da sta se večkrat peljala mimo
izbranih hiš, pri čemer sta bila pozorna zlasti na
spuščene rolete ali zavese za zatemnitev. Izbrano hišo
sta opazovala ob različnih urah. Pogosto sta vlamljala
v nevihtnih nočeh. Do hiš sta se pripeljala na mopedu,
s katerim sta predmete tudi odpeljala. Teh je bilo
včasih toliko, da sta natovorjeni moped morala
potiskati peš. Večkrat se je storilec tudi vračal po skrite
ukradene predmete, ker jih naenkrat nista mogla od-
peljati. Žena je običajno stražila zunaj hiše.
Vlamljala sta s številnimi ponarejenimi ključi. Če jima
vrat ni uspelo odpreti, je mož vlomil skozi okno, balkon-
ska vrata, dvakrat pa je tudi prežagal rešetke na oknih.

V kletne prostore sta vlamljala največ v zimskih
mesecih. Tam sta kradla v prvi vrsti meso in mesne
izdelke, ozimnico in pijače.
Prijeta sta bila septembra 1964, ko sta na mopedu
prevažala ukraden fotelj. 
Ves čas preiskave so se kopičili dokazi in priznanja
obeh vlomilcev, svojo vlomilsko dejavnost pa sta
opravičevala s pomanjkanjem denarja za preživljanje
družine. Zanimivo pa je, da sta odnašala tudi stvari, ki
jih nihče v družini ni mogel uporabljati.
Okrožno sodišče v Ljubljani jima je izreklo kazen: mož
je dobil 8 let strogega zapora, žena pa 4 leta in pol. 

KORISTNI NASVETI

Za svojo lastno varnost in varnost svojega imetja lahko
marsikaj storimo tudi sami. Tu je nekaj koristnih
nasvetov:

♦ Ključa nikoli ne dajajte iz rok. Vlomilec vam nam-
reč lahko pod pretvezo, da vam želi pomagati od-
kleniti vrata, ker imate “polne roke”, na hitro
odtisne ključ v maso, ki jo ima na dlani. Potem si
izdela dvojnik.

♦ Če izgubite ključ v bližini stanovanja, delovnega
mesta ali počitniške hiše, izgubljenega nikar ne
nadomeščajte s kopijo, temveč zamenjajte cilinder
ključavnice. Če je vlomilec našel ključ, bi utegnil
najti tudi vaš dom.

♦ Otrokom dopovejte, naj spravijo ključ na varno
mesto, na vrvico okoli vratu pod majico. Naj ga ne
razkazujejo, ključ v otroških rokah je namreč
nepridipravom lahko dostopen.

♦ Ključev ne puščajmo na pisalni mizi na delovnem
mestu, v avtomobilu, kajti priložnost dela tatu.

♦ Če ste zdoma dalj časa, prosite soseda, naj pobira
vašo pošto. Poln nabiralnik zanesljivo kaže, da ni
nikogar doma.

♦ Na telefonski tajnici ne puščajte sporočil, da ste na
dopustu in kdaj se vrnete. Klice raje preusmerite na
mobilni telefon, vaš odzivnik pa lahko preprosto
“pove”, da trenutno niste dosegljivi.

♦ Ko greste za kratek čas iz stanovanja, po pošto, v klet
ipd., stanovanja ne puščajte odprtega, ključa pa ne v
vratih ali obešenega ob vratih. Vlomilec lahko ključ
odnese ali pa ga odtisne in se vrne kasneje, če vas ne
okrade že kar med vašo “kratko” odsotnostjo.

VLOMNE TATVINE V PODJETJA IN TOVARNE V
LJUBLJANI, 1965 IN 1966

Od spomladi 1965 do aprila 1966 je skupina devetih
mladoletnikov, večinoma takratnih in nekdanjih
učencev osnovne šole Zvonka Runka v Šiški v
Ljubljani, v starosti od 14 do 17 let, ki jo je vodil
polnoletnik, izvršila 56 kaznivih dejanj zoper imovino,
od teh 38 vlomnih tatvin, pri čemer je nastala škoda
okoli 19 milijonov dinarjev. 
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Številni vlomi v stanovanja v
Ljubljani, 1964



Mladoletniki so vlamljali v tovarne in podjetja, kjer so
izdelovali električne in elektronske naprave (Iskra,
IMP), ali kradli iz skladišč, šolskih kabinetov, stano-
vanjskih blokov in drugih objektov, v katerih so našli
take predmete, ki so jih potrebovali doma pri
sestavljanju detektorjev, ojačevalcev, pretvornikov, zvoč-
nikov, radiooddajnih in sprejemnih postaj itd. 
Mladoletniki so bili večinoma člani radioamaterskih
klubov, kjer pa jim niso mogli zagotoviti toliko
električnih in elektronskih delov, da bi zadostili
njihovim potrebam pri sestavljanju najrazličnejših apa-
ratur. 
Delavci kriminalistične službe so skupino odkrili, ko
so ukradene predmete nosili v posebno skrivališče,
“bunker”, v opuščeni jami v Ljubljani.
Storilci so izhajali iz srednje situiranih družin. Vzgojno
niso bili zanemarjeni, tudi šolske obveznosti so v
glavnem v redu izvrševali. Štirje od njih niso odraščali
v zdravem družinskem okolju (razprtije, prepiri,
alkoholizem itd.).
Za vse mladoletnike pa je bilo značilno, da jim je bilo
zunaj šole največje zadovoljstvo zbiranje in sestavljanje
električnih aparatov. Značilno je tudi to, da mladolet-
niki s tatvinami niso zasledovali premoženjske koristi, s
katero bi si materialno izboljšali življenje, ampak je bil
njihov cilj, da bi z ukradenimi predmeti prišli do upo-
rabnih delov, ki so jih potrebovali za svoj hobi.
Vsi mladoletniki so se rehabilitirali in prenehali s kaz-
nivimi dejanji, razen njihovega vodje, ki je s kaznivimi
dejanji nadaljeval in bil zaradi njih, tudi na Hrvaškem,
zaprt na Golem otoku. 

ROP NA BENCINSKI ČRPALKI V CELJU IN POS-
LEDIČNI UBOJ, 1. 11. 1965

Napadalec je stopil v prodajni prostor, kjer je sedel
črpalkar in ga vprašal, kako je kaj s prodajo. Ko mu je
črpalkar odgovoril pritrdilno, je storilec vanj naperil
pištolo in mu zagrozil z besedami: “Denar ali življenje!”
Ker črpalkar zahtevi ni ugodil in je obstal na mestu, je
napadalec grožnjo ponovil.
V tem trenutku je na bencinsko črpalko pripeljal Fiat
750. Črpalkar je zakričal: ”So že tu!” Tedaj je storilec -
miličnik trikrat ustrelil v črpalkarja in ga ranil, nato pa
začel streljati v šoferja Fiata 750. Smrtno je ranil šoferja,
njegovega sopotnika pa ustrelil v nogo. Storilec je izstrelil
iz službene pištole 9 nabojev. Pištolo je po svojem pripo-
vedovanju vedno nosil pri sebi zaradi osebne varnosti. 
Zanimivo je bilo dejstvo, da se je storilec med prvimi
javil, da bo raziskal kaznivo dejanje ropa in uboja na
črpalki v Celju. Z balistično ekspertizo so storilcu
dejanje dokazali.  
Temeljno sodišče v Celju ga je obsodilo na 20 let
zaporne kazni, ki jo je v celoti prestal. Oteževalna
okoliščina zanj je bilo dejstvo, da je bil miličnik.

TATVINE IN VLOMI SKUPINE MLADOLETNIKOV V
LJUBLJANI, 1965 IN 1966

Skupina mladoletnikov, rojenih 1949 in 1950, je v letih
1965 in 1966 izvršila v Ljubljani večje število tatvin in
vlomnih tatvin. 
Kovali so tudi načrt, kako bi prišli do večje vsote
denarja. S tem namenom so vpletli v svojo družbo še
mladoletnika, ki je bil vajenec pri podjetju Smart.
Sklenili so, da bodo v Litiji napadli avtomobil, s
katerim so vozili mesečne plače za delavce tovarne
usnja v Šmartnem. Ker bi morali biti za tak podvig
oboroženi, so predhodno vlomili v zaklenjeno
skladišče Strelske zveze Slovenije v Ljubljani, od koder
so odnesli 3 puške in več tisoč nabojev.
Vsi trije mladoletniki so bili že kot otroci vzgojno
problematični. Enega od njih, ki je sicer izviral iz
urejene 4–članske družine, so starši prekomerno raz-
vajali in nezadostno nadzorovali.
Že kot otrok je bil nagnjen k potepanju. Starši se niso za-
nimali za njegov šolski uspeh, prepuščali so ga ulici in pri-
jateljem iz vrst neprilagojenih in zanemarjenih vrstnikov.
Bil je nagnjen k lažem in vzgojno neprilagodljiv. 
Tudi drugi, ki je že v nežni mladosti izgubil starše, je bil
vzgojno zanemarjen, vdan pohajkovanju in izostajanju
iz šole. Vzgojni zavod VPD Radeče ga ni poboljšal, saj
je s tatvinami nadaljeval.
Tretji je bil otrok razvezanih staršev in ni imel prave
vzgoje. V šoli je bil skrajno malomaren, vdan potepanju
in pijančevanju. Živel je pri svoji stari materi, ki mu
kmalu ni bila več kos. Svoje je opravila tudi slaba
družba, s katero se je spoznal po raznih lokalih.
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Ne krivimo staršev in družbe za konkretna kriminalna
dejanja mladoletnikov. Ne moremo in ne smemo pa
pozabiti znanega gesla prvega mladinskega sodnika v
Ljubljani Frana Milčinskega iz 20. let 20. stol., ki je
pogosto ponavljal: “Otrok ni kriv, da skrene na kriva
pota, krivdo nosi družina in družba in družina in
družba sta tisti, ki morata otroku pomagati!” 

NEKAJ O KAZNIVIH DEJANJIH, POVEZANIH Z UMET-
NINAMI IN KULTURNIMI DOBRINAMI

V Sloveniji se že od nekdaj pojavljajo kazniva dejanja, ki
so povezana z umetninami oziroma kulturno dedišči-
no. To niso le tatvine, ki jih odkriva policija, pač pa tudi
druge oblike kaznivih dejanj, kot so: goljufije s pona-
redki, tihotapljenje umetnin iz države ali preko nje ipd. 
Najpogostejša kazniva dejanja, povezana z umetninami
in kulturno dediščino, so:

♦ tatvine predmetov iz sakralnih, profanih in sta-
novanjskih objektov,

♦ nedovoljena, nenadzorovana arheološka izkopa-
vanja ter tatvine arheoloških najdb,

♦ namerno poškodovanje ali uničevanje objektov ter
predmetov kulturne dediščine - vandalizem,

♦ tihotapljenje oziroma nedovoljen izvoz in uvoz
umetnin,

♦ goljufije ter nelegalna trgovina s kopijami in po-
naredki del priznanih slovenskih in tujih umet-
nikov, ki se prodajajo kot originali itd.

Najpogostejši predmeti v omenjenih kaznivih dejanjih
so naslednji:

♦ slikarska dela (slike, grafike, ikone),
♦ kiparska dela (kipi, rezbarski izdelki, kamniti

portali, okenski okvir),
♦ etnološko zanimivi predmeti (starinsko pohištvo –

skrinje, omare, stoli, mize),
♦ staro orožje in denar,
♦ predmeti umetne obrti (posoda, srebrnina, litur-

gični predmeti),
♦ arhivsko gradivo (rokopisi, stare knjige, ekslibrisi),
♦ predmeti arheoloških najdb ipd.   

Razlogi za porast obravnavane kriminalitete so naj-
večkrat naslednji:

♦ geografska bližina območij, kjer je divjala vojna ter
potekalo sistematično kulturno čiščenje, in ob-
močje bližnje Italije, kjer je število tovrstnih kaz-
nivih dejanj največje,

♦ večje povpraševanje zaradi večanja kupne moči,
♦ nastajanje številnih privatnih zbirk in
♦ neustrezno urejen legalni trg in zakonodaja.

Kulturne dobrine so last naroda in zaslužijo posebno
skrb, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.
Narod, ki ne zna ustrezno varovati in ohranjati svoje
kulturne dediščine, je obsojen na izgubo lastne iden-
titete. Kulturna dediščina je ogledalo naroda, ne-

nadomestljiv vir informacij o razvoju prednikov, priča o
zgodovini, ki nam pove, kdo smo in od kod prihajamo. 
VLOMNA TATVINA je najpogostejše kaznivo dejanje;
storilec vlomi v objekt, v katerem se umetnina nahaja.
Pri tem ima odločilno vlogo varovanje objekta. Analize
vlomov so pokazale, da so bili prostori, kjer so se pred-
meti nahajali, slabo varovani in v času storitve kazni-
vega dejanja nenadzorovani. Največ, več kot 50 %
umetnin, je bilo ukradenih iz privatnih stanovanj in hiš,
sledijo sakralni objekti. Predmeti so bili vzeti predvsem
iz osamljenih in neustrezno varovanih ali nezava-
rovanih, celo odprtih cerkva in kapel, na koncu so ga-
lerije in muzeji, vendar je vrednost odtujenih predmetov
iz teh objektov vedno najvišja in škoda največja. 
Zelo znane ukradene umetnine se na trgu ne pojavijo,
ampak romajo neposredno k naročniku. Manj znani
predmeti se največkrat prodajajo na črnem trgu in
niso opremljeni z ustrezno dokumentacijo. Na kraj in
čas prodaje vpliva predvsem povpraševanje.
Ločimo profesionalne in priložnostne storilce ome-
njenih kaznivih dejanj. Profesionalci izvršujejo dejanja
po naročilu, se nanje pripravijo, tako da se s predmetom
srečajo že prej, preučijo njegovo varovanje, vnaprej
pripravijo lažno dokumentacijo, medtem ko druge, to so
razni zbiralci, narkomani in drugi, premami lahko dos-
topen predmet: v hiši, stanovanju, cerkvi, kapeli, galeriji,
muzeju, pisarni, zapuščenem gradu ipd.
Velika ovira ob prijavah tatvin je pomanjkanje ustreznih
informacij o ukradenem predmetu. Običajno oškodo-
vanci ne posedujejo ne fotografije predmeta, ne podat-
kov o predmetu, ne provenience. Podatki so pomembni
pri iskanju in najdbi predmetov in njihovem vračanju
zakonitemu lastniku.
TIHOTAPLJENJE ali nedovoljen izvoz in uvoz je tudi
prenos predmetov kulturne dediščine preko državne
meje brez dovoljenja pristojnega organa. Storilci
tihotapijo predmete, ki so ukradeni ali zaščiteni, za
katere ni mogoče dobiti izvoznega ali uvoznega
dovoljenja. Včasih se tudi zgodi, da posamezniki ne
vedo, kako uradno uvoziti ali izvoziti predmet in ga
enostavno skrijejo. Če so odkriti, ostanejo prez pred-
meta in imajo neprijetne posledice. 
Zaradi tihotapljenja izginjajo predmeti svetovne kul-
turne dediščine, ker jih narodi niso sposobni zava-
rovati. Tudi trg umetnin se vse bolj globalizira in mno-
gokrat je le od tega, kje se lahko za umetnino doseže
višja cena, odvisen kraj njenega pristanka.
PONAREJANJE pomeni narediti, kolikor je mogoče,
natančen posnetek originala – po slogu, temi, obliki,
tehniki, značilnosti dobe, v kateri je originalna
umetnina nastala, in ga prodati kot original. Pri tem
gre lahko za velike zneske denarja, saj se običajno
ponarejajo iskane in drage umetnine znanih avtorjev
(Rembrandt, Picasso, Meštrovič, Jama ...).
Ponarejanje je pogosto povezano z ilegalnim trgom
umetnin, za katerega je značilno prekupčevanje z deli
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dvomljive kakovosti. Ponaredke pogosto prodajajo kot
originale, opremljene z lažnimi dokumenti - stro-
kovnimi mnenji, potrdili, certifikati, cenitvami ipd.
Včasih navajajo podatke, ki se ne ujemajo z dejanskim
stanjem, ali navajajo morebitne avtorje in ugibajo
vrednost originala, pri čemer ni nikjer izrecno rečeno,
ali je predmet izvirnik ali kopija in od kod izhaja. Kupci
dvoumnim podatkom pogosto nasedejo in spoznajo
prevaro, ko je že prepozno (prodajalec izgine). 
Pozornost je potrebna zlasti pri naslednjem:

♦ pri dokumentaciji, ki spremlja delo in vrednost
umetnine;

♦ pri načinu prodaje in pri osebi, ki prodaja (zahtevati
je treba potrdilo, da je umetnina pridobljena legalno,
preveriti identiteto in naslov prodajalca);

♦ pri ceni: če odstopa od vrednosti na legalnem trgu,
je to prav gotovo nenavadno;

♦ pri oznakah na umetnini: na hrbtni strani platna ali
okvira so pogosto različne oznake, iz katerih je
mogoče razbrati marsikaj o poreklu umetnine;

♦ pri posegih na umetninah. Z namenom zavajanja
glede starosti dela se pogosto pojavljajo: lepljenja
novejših kopij na starejša platna manj pomebnih
avtorjev, nameščanje okvirov, izdelanih iz starega
pohištva, umetno ustvarjanje razpok na slikah ali
prelomov na kipih itd. Restavrirane umetnine mo-
rajo imeti popis opravljenih del.

Pri predmetih večje vrednosti je treba pridobiti mnenje
pravega strokovnjaka ali avtorja, če ta še živi. Za vsakega
znanega mojstra, za vsako umetnostno obdobje in za
vsako znano zvrst umetnine, je le malo poznavalcev, ki se
s proučevanjem posameznih zvrsti ukvarjajo celo živ-
ljenje in samo njihove ekspertize imajo resnično veljavo.
VANDALIZEM pomeni nesmiselno poškodovanje in
uničevanje stvari, ki so koristne, lepe, kar se je po
osamosvojitvi Slovenije odražalo tudi na območju
nekdanje Jugoslavije. Če pa gre za uničenje predmetov,
ki so posebnega kulturnega pomena za narod, je škoda
nepopravljiva.
Vandalizem se pogosto pojavlja kot posledica družbe-
nopolitičnih procesov: političnih in religioznih ter so-
cialnih protestov, objestnosti, malomarnega ravnanja,
umetniškega “navdiha” itd. Uničevanja kulturnih spo-
menikov, spominskih plošč, grobov, pohištva, bele
tehnike ipd., se lotevajo z najrazličnejšimi orodji: pisali,
barvo, strelnim orožjem, ognjem, noži, eksplozivom ipd.
S poškodovanjem ali uničenjem kulturnih dobrin
nastaja nepopravljiva škoda. Na ta način se izgublja
narodova identiteta, ki je ni mogoče nadomestiti z
nobeno kaznijo (223. čl. KZ RS). Pomembno vlogo pri
teh kaznivih dejanjih imata vzgoja in izobraževanje
otrok in mladine, saj se tako doseže kulturen odnos do
spomenikov. Storilci teh kaznivih dejanj so ponavadi
mladi. Osveščanje je potrebno tudi pri starejših, saj
marsikdo ne pozna pomena nacionalne kulturne de-
diščine. V zadnjih letih so na voljo priporočila o ustrez-

nem ravnanju z umetninami v različnih muzejih, gale-
rijah in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine v Ljub-
ljani. Dobi se tudi ustrezni obrazec za opis predmeta.

KORISTNI NASVETI

Če imate zbirko umetnin, si naredite seznam del in ga
redno dopolnjujte. V pomoč so lahko mednarodni
standardi za opis umetnin, pomoč pa se lahko dobi
tudi v muzejih, galerijah, pri umetnostnih zgodovi-
narjih, galeristih ipd. Za iskanje ukradenih in iden-
tifikacijo najdenih predmetov je ključnega pomena, da
je vsaka umetnina ali drugo vredno blago pregledno
fotografirano.

IZVOZ IN UVOZ KULTURNE DEDIŠČINE

Nadzor prometa z umetniškimi predmeti in predmeti
kulturne dediščine v R Sloveniji ureja:

♦ Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz
kulturne dediščine,

♦ Zakon o varstvu kulturne dediščine, s podza-
konskimi akti:

– Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za iz-
vajanje javne službe na področju varstva pre-
mične kulturne dediščine in določitvi državnih
muzejev,

– Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne
dediščine in 

– Pravilnik o registru nepremične kulturne de-
diščine in 

♦ Zakon o arhivskem gradivu in arhivih.
Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD ne pred-
pisuje le nadzora nad izvozom predmetov kulturne
dediščine, pač pa muzejem nalaga tudi ugotavljanje
izvoza kupljenih predmetov oziroma predmetov, ki
jih muzej namerava kupiti ter tako onemogoča, da bi
prišlo do nakupa predmeta sumljivega izvora. S tem
in drugimi dejavnostmi se Slovenija vključuje v
mednarodna prizadevanja za preprečevanje nelegalne
trgovine s predmeti kulturne dediščine.

Postopek pridobivanja izvoznih dovoljenj za trajni ali
začasni izvoz vodi Ministrstvo za kulturo, strokovna
mnenja k posameznemu izvoznemu dovoljenju pa
izdaja Uprava R Slovenije za kulturno dediščino v
sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki iz muzejev,
galerij in spomeniške službe.
Ministrstvo za kulturo izda letno do tristo izvoznih
dovoljenj, med katerimi prevladujejo tista za začasni
izvoz. Pri teh gre predvsem za prenos gradiva, ki je last
javnih zavodov (muzejev, galerij, fakultet), na razstave v
druge države ali za arheološko gradivo, ki ga slovenske
inštitucije pošiljajo v tujino na pregled, restavriranje ali
na razstave.
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V postopku za izdajo izvoznega dovoljenja Ministrstvo
za kulturo in Uprava R Slovenije za kulturno dediščino
tesno sodelujeta z Ministrstvom za notranje zadeve in
preko njega, če je potrebno, tudi z Interpolom ter s
carinsko službo. 
Mednarodni akti so pomembni pri obravnavi varstva
kulturne dediščine, ki so lahko predmet trgovanja ali
odtujevanja. Ti so:

♦ Haaška konvencija o varstvu kulturnih dobrin v
primeru oboroženega spopada iz 1954 in njena
protokola (1954 in 1999),

♦ Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje
trgovanja s kulturno dediščino ali s spremembo
njenega lastništva (1970),

♦ Uredba o izvozu predmetov kulturne dediščine
(1992) in

♦ Direktiva EU o vračanju predmetov kulturne
dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z
ozemlja države članice EU, kjer je poudarek na
predmetih kulturne dediščine, ki so del javnih ali
cerkvenih zbirk.

UNESCO ima pomembno vlogo pri nezakonitem
trgovanju s kulturnimi dobrinami.
INTERPOL je mednarodna organizacija krimina-
listične policije, ki je bila ustanovljena 1923 na Dunaju.
Temeljni nalogi Interpola sta:

♦ zagotavljanje in pospeševanje vzajemne pomoči
med kriminalističnimi policijami v okviru zakon-
skih medijev, ki veljajo v različnih državah in so v
duhu Deklaracije o človekovih pravicah in

♦ ustanavljanje ter razvijanje vseh ustanov, ki lahko
učinkovito prispevajo k preprečevanju in zatiranju
kriminalitete (Statut Interpola, 2. člen).

INTERPOL ima sedež v Lyonu v Franciji. Tam je tudi
sedež Generalnega sekretariata, ki je stalni strokovni in
administrativnotehnični organ, s pomočjo katerega
deluje INTERPOL. INTERPOL sestavlja 179 držav
članic. R Slovenija je bila sprejeta vanj na 61. Generalni
skupščini, ki je bila 1992 v Dakarju. 
Najpomembnejša naloga vseh članic je sodelovanje v
boju proti kriminalu na mednarodni ravni, kamor prav
gotovo sodi tudi preiskovanje tatvin umetniških del.
Zlasti je treba poudariti, da je preiskovanje tatvin in
drugih kaznivih dejanj v zvezi z umetniškimi deli prav
tako pomembno kot preiskovanje ostalih kaznivih
dejanj. K temu nas zavezujejo usmeritve INTERPOLA,
zajete v VADEMECUMU (Priročnik za posamezna
področja), ki določajo standarde delovanja, ki jih
morajo izpolnjevati posamezni NCB, torej tudi
INTERPOL Ljubljana.
Generalni sekretariat je izdal 9 umetniških (CRIGEN/
ART) obrazcev, ki služijo:

♦ kot vloga za izdajo mednarodnega opozorila v zvezi
z ukradenimi ali ponovno najdenimi umetniškimi
deli in

♦ kot osnovni dokument za vnašanje podatkov v
sistem avtomatskega iskanja, do katerega ima
direkten dostop tudi INTERPOL Ljubljana.

Delavcem policije pomaga tudi 7 regionalnih zavodov
za varstvo naravne in kulturne dediščine, in sicer iz
Celja, Kranja, Ljubljane, Maribora, Nove Gorice,
Novega mesta in Pirana.

VLOMNE TATVINE NABOŽNIH KIPOV IN SLIK IZ
CERKVA V RAZNIH KRAJIH SLOVENIJE IN HRVAŠKE,
1965, 1966 IN 1967

Od 1965 do 1967 je bilo mnogo vlomnih tatvin v
cerkve in kapelice, od koder so storilci odnašali
nabožne kipce, reliefe, lestence, križe, kelihe in druge
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cerkvene okraske, ki so bili pod spomeniškim varstvom
in ocenjeni za veliko kulturno umetniško vrednost.
Podobne tatvine so se dogajale že v prejšnjih letih,
vendar storilcev niso izsledili.
Kazniva dejanja so izvrševali na popolnoma enak način
in pri “delu” uporabljali enako orodje. Tako so z žago
za kovine prežagali rešetke ali železne križe na oknih
cerkva ali zakristij, razbili okensko steklo in se nato
spuščali po najlonski vrvi v notranjost ali z zvonika ali
zakristije skozi razbito okno v cerkev.

Glede na ugotovljene okoliščine pred vlomi in tatvi-
nami in po njih so kriminalisti sklepali, da so storilci
prihajali iz tujine, verjetno iz Avstrije. V posameznih
krajih, predvsem okoli samotnih cerkva, so vaščani
opazili osebni avtomobil, znamke Mercedes z graško
registracijo. Tuji turisti so se zanimali za notranjost
cerkva.

Po vlomih so na kraju dejanja našli gumijaste rokavice
in ogorke cigaret, oboje avstrijskega izvora.

Storilci mnogih vlomnih tatvin so ostali neodkriti,
znaki pa so kazali na to, da so jih izvrševali tudi naši
državljani, ukradene predmete pa prodajali avstrij-
skemu državljanu, ki je predmete, kupljene, če jih ni
tudi sam kradel, prodajal antikvariatu v Nemčiji.

Avstrijski državljan je bil že 1963 skupaj z drugimi
storilci obsojen v Avstriji na daljšo kazen zaradi
vlomnih tatvin, predvsem na Štajerskem, v okolici
Celja. Takrat je bilo ukradenih 57 nabožnih kipov.

Po pogojnem odpustu 1965 je isti storilec organiziral
skupino sostorilcev, posrednikov in prekupčevalcev ter
pri nas nadaljeval z vlomnimi tatvinami v sakralnih
objektih. Ukradene predmete je tihotapil v Gradec, kjer
jih je prodajal bratu, zaposlenemu v trgovini s
starinami.

Največ kaznivih dejanj je omenjena skupina zagrešila v
letu 1967, ko je bila s pomočjo avstrijske policije od-
krita, prijeta ter izročena sodišču.

UNIČEVANJE NEŽGANE OPEKE IN POŽIGI GOSPO-
DARSKIH POSLOPIJ V TRNOVLJAH, 1966

Od 11. 6. 1966 do 6. 7. 1966 je neznani storilec uničil v
Trnovljah in okolici 10 vaščanom najmanj 35.000
kosov nežgane opeke v skupni vrednosti preko 700.000
dinarjev, od 31. 7. pa do 24. 9. pa zažgal 11 gos-
podarskih poslopij, predvsem kozolcev, polnih krme,
žita in drugih poljščin ter povzročil preko 6,000.000
dinarjev škode.
Med požigi je neznanec pisal letake in anonimne
dopisnice na UJV Celje, v katerih je še naprej grozil s
požigi.
Laboratorijska preiskava je dokazala, da je vsa sporna
pisanja, tudi na kartonih od čokolade, pisal isti pisec.
Po psihologovem mnenju jih je pisal požigalec sam.

Delavci kriminalistične službe UJV Celje so z več kot tri-
mesečno preiskavo odkrili storilca, delavca v tovarni
Štore.
Ob hišni preiskavi na njegovem domu so našli prav
take čokoladne kartone.
Požigal je med 20. in 23. uro, torej takrat, ko se je vračal
iz službe domov.
Daktiloskopska ekspertiza je potrdila, da je bila prstna
sled, ki je bila najdena v še nežgani opeki, identična s
prstnim odtisom storilčevega levega palca. Grafološka
preiskava spornih letakov in dopisnic z osumljenčevim
rokopisom je ugotovila, da je sporne dokumente pisal
on sam. Tudi podplat njegovega čevlja je bil identičen z
odtisom sledi v uničeni požgani opeki.
Vsi alibiji, razen enega, so bili sporni. V priporu je
priznal, da je pisal grozilna pisma in lepil letake, kaj več
pa ne. Obljubil pa je, da bo o zadevi premislil in nas-
lednji dan vse povedal.
Ponoči se je v priporu obesil in si tako sodil sam. 
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Na podlagi izvedenskega mnenja psihologa je storilec
počel kazniva dejanja iz patoloških nagibov, najverjet-
neje iz strasti do uničevanja, kar so pri storilcu
ugotavljali že prej.

VLOMNA TATVINA V JEDILNICO LUKE KOPER,
20. 5. 1967

Storilec, ki je bil delavec v Luki Koper, je 20. 5. 1967
zvečer izkoristil odsotnost osebja, ki je v sosednjem
gostišču proslavljalo 10. obletnico obstoja Luke Koper.
Storilec je prišel v jedilnico tako, da je s telesom odrinil
vhodna vrata samopostrežne restavracije, ki so bila
zaklenjena z verthajmsko ključavnico, nato pa vrata v
točilnico močno potegnil k sebi. Pri tem so se zlomila
ležišča ključavničnih zapahov. Za tem je preskočil
točilno mizo. Za njo je z močnim potegom odprl pre-
dal in iz njega vzel 253.300 dinarjev, ki so bili shranjeni
v polivinilasti vrečki.
Storilec je pustil na kraju dejanja uporabno sled čevlja,
ki je bila pri ogledu fotografirana. 
Kriminalisti so storilca še isti dan izsledili v restavraciji
Riba, kjer je pijančeval, plačeval tudi drugim za jedačo
in pijačo in vzbujal sum z večjo vsoto denarja.  
Na zaslišanju je sprva zanikal dejanje, ko pa so mu
povedali, da je sled čevlja na kraju dejanja istovetna z
odtisom njegovega čevlja, je dejanje priznal. Pri storilcu
so našli še 185.600 dinarjev in novo zapestno uro, ki si
jo je kupil z ukradenim denarjem.

DRZNE VLOMNE TATVINE V PODJETJA IN AVTO-
MOBILE V MARIBORU, 1966 IN 1967

V letih 1966 in 1967 je bilo na mariborskem območju
odkrito večje število vlomnih tatvin v razna podjetja in
ustanove, parkirane avtomobile in počitniške hiše.
Avtomobili in počitniške hiše so v glavnem pripadali
tujim turistom.
Storilcev dolgo ni bilo mogoče odkriti, saj za seboj niso
puščali uporabnih sledi, ali pa jih kriminalisti niso
našli. Pri vlomih so vedno uporabljali rokavice.
Pri svojem delu so storilci uporabljali različno orodje,
od vrtalnih strojev, ponarejenih ključev, odpiračev,
kotnega železa, železnih palic, svedrov za vrtanje železa,
žag za železo itd.
V zaprte prostore so prihajali tudi tako, da so razbili
steklo na oknu in se splazili v notranjost, z železno
palico dvignili vrata z nasadil ali s telesom odrinili
zaklenjena vrata.
Storilci so vlamljali v železne in ročne blagajne
predvsem z vrtalnimi svedri oziroma vrtalnim strojem,
tako da so poškodovali zapiralni mehanizem. Odnašali
so zlasti denar, če pa ga niso našli, so prišli prav tudi
tranzistorji, oblačila, fotoaparati, pisalni stroji in
magnetofoni, kar so skrivali v bunkerju v gozdu. 

Sum kriminalistov, da so odkrili prave storilce, je bil
potrjen, ko so pri hišni preiskavi osumljencev našli ukra-
dene predmete. V bližini hiše so izkopali še druge pred-
mete in vlomilsko orodje. Na podlagi materialnih doka-
zov so priznali 16 vlomnih tatvin. Pri enem od treh storil-
cev so našli zakopano večjo količino vlomilskega orodja,
ki ga je deloma sam izdelal ali pa priredil za vlamljanje.
S kaznivimi dejanji so povzročili ogromno škodo.   

VLOMNE TATVINE V MARIBORU, KOPRU, POSTOJ-
NI IN LJUBLJANI, 1968 IN 1969

Storilec, doma iz Maribora, je že kot otrok in pozneje kot
osnovnošolec večkrat uhajal z doma. V šoli je bil trmast,
svojeglav in uporen, stalno je motil disciplino, razrede pa
je zaradi slabega učnega uspeha ponavljal. Nagnjen je bil
tudi k lažem. Najprej je ukradel moped, 1958 pa motorni
kolesi. Pozneje je vlomil v slaščičarno, v delavnico elek-
tričnega podjetja in gostilno, od koder je odnesel večjo
vsoto denarja, hrano in druge predmete.
Zaradi beganja in tatvin je bil oddan v Vzgojni dom v
Veržeju, kjer je ostal do 1960. Takrat je pobegnil v
Albanijo, kjer je bil zaprt 4 leta.
Storilec je bil priučen strugar in zaposlen v TAM-u,
vendar mu delo ni dišalo, zato je s svojo kriminalno
dejavnostjo nadaljeval.
Od novembra 1968 do 20. 6. 1969, ko je bil prijet pri
poskusu vloma v trgovino, je v Mariboru in v bližnji
okolici izvršil ali poskušal izvršiti nad 40 vlomnih
tatvin: v trgovine, lekarne, razna podjetja in stanovanja.
Najraje je vlamljal v železne blagajne. Na svojih
vlomilskih pohodih je uporabljal različno orodje, od
sekir do žag za železo.
Dejanje je storil tako, da je prežagal železne rešetke in
se splazil v notranjost. Skoraj v vseh primerih je
uporabljal gumijaste rokavice, morebitne sledi na
površini predmetov pa je pobrisal z brisačo.
Storilec je iskal predvsem denar, ki ga je potreboval za
plačilo najetih avtomobilov, s katerimi se je vozil v
družbi lahkoživih deklet. Vozil se je po Sloveniji, po
Jugoslaviji in po drugih državah.
Sledi gumijastih podplatov njegovih čevljev, najdeno
vlomilsko orodje pri hišni preiskavi ter zaseženi
ukradeni predmeti so kriminaliste v dveh letih pri-
peljali do pravega storilca.

VLOMNA TATVINA V ŽELEZNO BLAGAJNO POD-
JETJA AGROKOMBINAT V KRŠKEM, 19. 3. 1970

Železna blagajna, v katero so storilci vlomili, je bila
težka približno 300 kg. Odprli so jo z varilnim
aparatom, ki je imel po vsej verjetnosti miniaturne
jeklenke, ki so ročno prenosljive. Izvarili so sprednji del
blagajne okoli ključavnic in jo na ta način odprli. 
Iz blagajne so odnesli 46.302 din, 780 DEM in hra-
nilno knjižico pod šifro, na kateri je bilo naloženih
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270.000 din. Prisvojili so si tudi kopiji rezervnih ključev
dveh blagajn in še ključ, ki je nekoč služil za odpiranje
blagajne.
Po ugotovitvi storjenega vloma so kriminalisti našli na
kraju dejanja, v prostoru, kjer je stala glavna blagajna,
na parketu in polivinilastih tekačih, sledi dveh vrst čev-
ljev z gumijastimi podplati. Prav tako so našli sledi
gumijastih podplatov z različnimi vzorci ob desni stra-
ni balkona. Iz tega so sklepali, da je bilo na delu več vlo-
milcev. Niso pa našli drugih uporabnih sledi ali prst-
nih odtisov, kar je kazalo na to, da so storilci uporab-
ljali gumijaste rokavice. 

Storilci so prišli v notranjost tako, da so se povzpeli na
balkon, od tam pa vlomili vrata v pisarno, kjer je stala
blagajna.
Storilci niso bili odkriti.  
To je tudi eden od redkih muzejskih primerov, ki smo
ga vključili v zbirko premoženjskih deliktov, kjer
storilci niso bili odkriti. Zanimiv in poučen pa je način
storitve kaznivega dejanja.

VLOMNE TATVINE V OBALNEM PASU OD KOPRA
DO ULCINJA, 1969 IN 1970

Vlomilska družba, organizacija je bila v rokah dveh
starejših “pajdašev”, se je na svoje tatinske pohode
vozila z osebnima avtomobiloma, ki sta ju organi-
zatorja nabavila z ukradenim denarjem. Sama se
vlomilskih akcij nista udeleževala. Tja sta pošiljala
mlajše in manj samostojne ter še neizkušene povrat-
nike, ki so vlamljali le po njunem naročilu.
Vlomilska tolpa je vlamljala v hotele, avtomobile,
šotore v turističnih krajih vzdolž vse Jadranske obale,
zunaj turistične sezone pa tudi v druge objekte in
stanovanja.

Vlomilci so se odločili predvsem za kraje denarja, do-
mačega in tujega, nakita in drugih vrednih predmetov,
kot so tranzistorji, magnetofoni, manjvredne stvari pa
so puščali ali jih metali proč.
Organizatorja tatinskih pohodov sta obdržala le vred-
nejše predmete.
Prostitutke, s katerimi so se vlomilci družili, so ukra-
dene predmete tudi razpečevale. Poleg tega so jim
ukradeno blago tudi skrivale, jim dajale zatočišča in
jim v sili tudi materialno pomagale.
Preiskava je bila dolgotrajna, ker preiskovalci niso našli
uporabnih sledi. Tatinski plen so sproti razpečevali po
celi Jugoslaviji in tudi v tujini.
Dokazali so jim 170 vlomov in tatvin, ki so jih storili v
Jugoslaviji. Koliko vlomov in tatvin pa so dejansko
izvršili doma in v tujini, ni bilo mogoče ugotoviti, ker
storilci niso ničesar priznali.

VLOMNE TATVINE V STANOVANJA V LJUBLJANI,
1970

Leta 1969 so bili v Ljubljani in Mariboru številni vlomi
v stanovanja. Kmalu je postalo jasno, da storilec (ali
storilci) izbira le tista stanovanja, za katere meni, da
živijo v njih premožnejši ljudje. Izkazalo se je, da so
oškodovanci ljudje z akademskimi nazivi.
Storilec je izbiral stanovanja, katerih vhodna vrata na
zunanji strani niso imela kljuke. Pravilno je sklepal, da
stanovalci ob odhodu takih vrat ne zaklepajo, ampak
samo zapahnejo. Znano je, da samo zapahnjena vrata
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odpre marsikateri ključ, s katerim jih sicer ne bi bilo
mogoče odkleniti.
Sumljiv je postal mlajši moški uglajenega videza s
kovčki, na katerih je imel nalepljene etikete znanih
hotelov. Opazili so ga povsod, kjer je bila izvršena
tatvina ali vlom v stanovanje.
Storilec je najprej pozvonil in če se ni nihče odzval, je
poskušal vdreti. Ob neki priložnosti ga je presenetila
soseda, vendar se je takoj znašel in povedal, da je
znanec stranke, pri kateri zvoni. Pregovoril jo je celo, da
mu je dala kos papirja, da je “znancu” napisal
“sporočilo”. Soseda ga je skozi okno opazovala in
videla, da je neznanec vrgel “sporočilo” med smeti in
odšel. Dogodek je prijavila. 
Kriminalisti so na bloku, iz katerega je neznanec
odtrgal listek za sporočilo, našli uporabno prstno sled,
na podlagi katere so v Avstriji ugotovili, da pripada
znanemu vlomilcu in tatu.
Takoj je bila izdana javna mednarodna tiralica, na
podlagi katere se je javil taksist in povedal, da je
opisanega moškega peljal proti Celju.
S pravočasnim obvestilom obmejnim organom je bil
storilec prijet, ko je hotel prestopiti mejo s plenom, ki
ga je medtem nabral ob novem vlomu v Mariboru.
Primer kaže, kako pomemben je vsak še tako
nepomemben podatek, ki je kakorkoli povezan s
storitvijo kaznivega dejanja, saj je košček na videz
nepomembnega papirja izdal storilca številnih vlomov.
Na podlagi načina izvršitve vlomnih tatvin v sta-
novanja je bil ovaden javnemu tožilstvu, čeprav dejanj v
začetku ni priznal.Vsa kazniva dejanja je priznal šele na
glavni obravnavi na Okrožnem sodišču v Ljubljani. 

VLOMNE TATVINE V ŽUPNIŠČA, 1970

Storilec je kot mladoletni prestopnik večkrat pobegnil
iz VPD Radeče in na poti proti morju kradel denar iz
nabiralnikov v cerkvah, pa tudi druge stvari, ki so mu
prišle pod roke. Zaradi storjenih kaznivih dejanj je bil
obsojen na 5 let zaporne kazni. 
18. 7. 1970 je že polnoleten pobegnil iz zapora v Celju
in nadaljeval s staro prakso. Da bi lažje potoval iz kraja
v kraj, je na Ptuju, na Glavnem trgu, ukradel moped.
Vlomil je v župnišča na Vrhniki, v Logatcu, Litiji in na
Rudniku pri Ljubljani, na poti proti morju pa še v
župnišči v Knežaku in Dutovljah.
Izsledili so ga po razpisani tiralici. Na več krajih so si ga
ljudje zapomnili po nenavadnem obnašanju.

VLOMNE TATVINE V PODJETJA IN TRGOVINE V
ILIRSKI BISTRICI IN PIVKI, 1971

Mladoletni storilci, delavci v Topolu, vsi iz Ilirske
Bistrice ali njene okolice, nekoč tudi sošolci, so se po
sugestiji enega izmed njih, združili v vlomilsko sku-

pino. Vlomilska združba je nastala pod vplivom krimi-
nalnih filmov in podobne literature, na kar zgovorno
kaže njihov motiv. Z vlomnimi tatvinami pridobljen
denar naj bi porabili za potovanja v mednarodno
gangstrsko šolo v neki latinskoameriški državi. Pozneje
se je skupini pridružil še dijak železniške prometne šole
na Reki.
Od 22. 8. 1970 do 29. 3. 1971 je skupina izvršila ali
poskušala izvršiti 14 vlomnih tatvin v škodo druž-
benega premoženja. Vlomilci so iskali predvsem
blagajne, računajoč na večje zneske denarja. Iz blagajne
podjetja Surovina v Ilirski Bistrici so odnesli 457.600
dinarjev.  
Ker jim z navadnim železom ni vedno uspelo vlomiti,
so vlomili v delavnico tehničnega pouka osemletke v
Ilirski Bistrici. Tako so prišli do ročnega električnega
vrtalnega stroja. Tega so takoj uporabili pri naslednjem
vlomu v podjetje Dinos v Kopru. Ker blagajne niso
mogli odpreti, so si v Kopru nabavili električni varilni
aparat, s katerim so pri naslednjem vlomu v podjetje
Dinos v Pivki prerezali blagajno ter odnesli 145.400
dinarjev.
Skupina mladoletnikov se je za nadaljnje vlome
oskrbela tako, da je vlomila v kovaško delavnico KZ v
Ilirski Bistrici, od koder je odnesla dva električna
vrtalna stroja, kovinske pile, žago za železo in druge
podobne predmete. 
Kljub dobri opremljenosti z orodjem, razen ob vlomu v
zasebno gostilno, od koder so odnesli za 150.000 din
cigaret, se jim ni posrečilo odnesti večjega plena ali pa
se jim vlomi niso posrečili.
Storilci so prostore potresali s poprom, da bi preprečili
zasledovanje s psi, uporabljali pa so tudi gumijaste
rokavice, ki so jih po dejanjih, skupaj z obutvijo,
sežgali.
Kriminalisti so skupino odkrili po sostorilcu, ki je imel
ukradene cigarete in bankovce, ki so bili poškodovani
zaradi ognja z varilnim aparatom ob vlomu v blagajno
Dinosa v Pivki. 

VLOMNE TATVINE MOTORIZIRANEGA VLOMILCA
V POŠTE IN TRGOVINE V OKOLICI NOVEGA MESTA,
1971

Storilec, po poklicu strojni tehnik, je bil s prestajanja
kazni zaradi ropa, ki bi mu potekla 25. 3. 1971,
pogojno izpuščen. Vlomilska strast mu ni dala miru.
Začel je vlamljati po raznih krajih države sam ali pa v
družbi z enim ali drugim bivšim obsojencem, ki ju je
spoznal med prestajanjem kazni.
V posamezne kraje, ki si jih je izbral za svojo vlomilsko
dejavnost, se je vozil z najetimi ali ukradenimi av-
tomobili. Specializiral se je za vlome v pošte in trgo-
vine.  
Značilno je bilo, da je bilo prav v času, ko je bil na
pogojnem odpustu, na novomeškem in celjskem ob-
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močju več vlomnih tatvin na bolj ali manj enak način,
predvsem v pošte in trgovine.
Vlom v pošto in trgovino v Šmarjeških Toplicah 26. 2.
1971 ponoči se storilcu ni posrečil.
Na ta vlomilski pohod se je pripeljal z avtomobilom, ki
ga je nekaj dni prej ukradel v Zagrebu. Nanj je pritrdil
druge, drugje ukradene registrske tablice. S sabo je vzel
20 letno prijateljico, ki naj bi stražila pri njegovih
vlomih.
V pošto v Šmarjeških Toplicah je vlomil z dvoriščne
strani tako, da je po lestvi splezal skozi zračno okno v
notranjost pošte, nato je z montirnim železom vlomil
vrata v prostor z blagajno. S “svinjsko taco” je narezal
pločevino na vratih blagajne, pri tem pa sta se mu
zlomili vlomilski orodji. V blagajno, v kateri je bilo
312.400 dinarjev in za 1 milijon znamk, mu ni uspelo
priti kljub vrtanju pri odprtini za ključ.
Še isto noč je vlomil tudi v skladišče sosednje trgovine,
kjer je iskal denar, vendar ga ni našel. Ob odhodu iz
trgovine ga je prijela miličniška patrulja, ki je čakala v
zasedi.
V ukradenem avtomobilu je imel vlomilsko orodje, ob
hišni preiskavi na njegovem domu pa so našli mnogo
predmetov, ki so izvirali iz vlomnih tatvin ter dobro
opremljeno lastno mehanično delavnico, v kateri je
izdeloval vlomilsko orodje.
Storilec je pobegnil s prestajanja kazni v KPD Dob,
vendar so ga kmalu izsledili in prijeli. 

DVOJNI ROP NA GLAVNI CESTI PRI ŽIROVNICI,
16. 8. 1971

Storilec je bil že star znanec italijanskih sodišč, saj je za-
radi kaznivih dejanj zoper premoženje, posilstva in dru-
gih kaznivih dejanj, prestal že večletne zaporne kazni.  
V svojo mrežo za izvrševanje kaznivih dejanj je vpletel
tudi mladoletnika, doma iz Poreča, ki je bil sicer
zaposlen v avtomobilski delavnici v Trstu. Z namenom
izvrševanja kaznivih dejanj je v Trstu ukradel osebni
avto, nabavil pištolo Beretta in policijske lisice za vkle-
panje žrtev.
Dne 15. 8. 1971 sta se skupaj odpeljala z ukradenim
avtomobilom v Slovenijo in ponoči 16. 8. 1971 na
glavni cesti pri Žirovnici izvršila rop nad lastnikom
avtomobila, ki je v njem spal. Z orožjem v roki sta
zahtevala denar. Ker oškodovanec denarja ni hotel
izročiti, ampak je zbežal na cesto naproti avtomobilu z
nemško registracijo, ki je tisti trenutek pripeljal mimo,
in ga ustavil, je storilec streljal nanj in ga hudo ranil. 
Storilca sta nato z naperjeno pištolo v roki potegnila iz
avtomobila potnico iz Nemčije, da bi jo spravila v
“svoj” avto. Poskus jima ni uspel, ker je nemški voznik
z njo in ranjencem odpeljal dalje.
Napadalca sta voznika nemškega avtomobila pre-
hitela, mu zaprla pot in ponovno s pištolo v roki

zahtevala denar. V tem trenutku je mimo pripeljal
avtomobil, zaradi česar sta se napadalca zmedla in
pobegnila. 
Ukradeni avtomobil so kriminalisti našli na želez-
niškem tiru blizu postaje Bled – Jezero, v bližnjem
gozdu pa še dve potovalki. V eni izmed njih so našli
fotografije, po katerih je tržaška policija identificirala
mladoletnega napadalca.
Na kraju, kjer so kriminalisti našli potovalki, so v
neposredni bližini izsledili drugega storilca z zlom-
ljeno roko, medtem ko se je mladoletniku posrečilo
pobegniti v Trst in dalje v druge evropske države. Ena
izmed njih ga je, na podlagi sporazuma, izročila našim
organom. 

NAVADNA TATVINA STARIN IN UMETNIN TER
VLOMNA TATVINA V STANOVANJE V LJUBLJANI,
1971

Leta 1971 se je po vlomu v stanovanje, od koder je
odnesel umetnine, vredne okoli 13 milijonov dinarjev,
storilec sam prijavil. Študent prava, sicer pa blagajnik v
banki v Ljubljani, je povedal kriminalistom marsikaj
zanimivega.
Storilec je, ko je začel načrtovati omenjeni vlom,
svojemu znancu plačal določeno vsoto denarja, da je v
upravi za upravnopravne zadeve v Ljubljani ukradel več
kot 40 osebnih izkaznic. Uporabljal jih je za različna
kazniva dejanja. 
Tako se je pri prodaji blaga predstavljal za kogarkoli.
Ko si je zbral stanovanje, v katerega je nameraval
vlomiti, si je ogledal cilindrično ključavnico in
priskrbel potrebno vrsto ključa. Ključ je namočil v
lak in na pol posušenega ob ugodni priložnosti
potisnil v ključavnico in skušal odkleniti. Na mestih,
kjer ključ ni ustrezal, je ključavnica posnela napol
strnjen lak tako, da je storilec videl, kje mora ključ
odpiliti.
Ustreznega dne je vdrl v stanovanje in odnesel
umetnine, ki jih je v svojem “spačku” odpeljal k znanki
na Dunaj. Za smešno nizko ceno jih je prodal
posredniku s starinami.
Le hitra intervencija ljubljanske kriminalistične službe
je pripomogla, da so s sodelovanjem avstrijske policije
slike še pravočasno zasegli in vrnili oškodovancu.
Storilec je bil na delovnem mestu vesten in priljubljen
delavec. Kako lahko videz vara, pa se je izkazalo, ko je
priznal, da je imel pripravljene vse ključe – dvojnike, s
katerimi bi prišel do trezorja, ga odprl in izpraznil,
nato pa pobegnil v tujino. Pojasnil je še, da bi to lahko
storil kadarkoli. Vendar tega ni hotel, pripravljen pa je
bil, da bo to storil, če bi ga osumili za krajo osebnih
izkaznic in opisani vlom.
V nadaljevanju je tudi povedal, zakaj se je prosto-
voljno javil. Znanec mu je prinesel izvod časopisa, v
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katerem je bil članek o tatvini umetnin in mu spodaj
pripisal, da ve, kdo je storilec, česar se je ustrašil.
Javna objava v časopisu pomeni določeno obliko
pritiska na storilca, kar lahko bistveno vpliva na
njegovo nadaljnje ravnanje. 

VLOMNI TATVINI V POKRAJINSKI MUZEJ V KOPRU
IN V KOMISIJSKO TRGOVINO ANTIKA V LJUBLJANI,
1971

Jeseni 1971 je bilo vlomljeno v komisijsko trgovino An-
tika v Ljubljani. Kriminalisti so na kraju dejanja
ugotovili, da je storilec z granitno kocko razbil steklo
izložbenega okna in skozi odprtino vzel 5 ikon (čeprav
je oškodovanec prijavil samo tri), ocenjenih na več kot
15.000 din. Sledi, uporabnih za identifikacijo, na kraju
dejanja ni bilo, ali jih niso našli.
Po objavi v časopisu je prodajalka v trgovini obvestila
policijo, da je opazila opisano ikono v predalu pisalne
mize znanca, ki je bil zaposlen v trgovskem podjetju
blizu Antike. Preiskavo so usmerili v trgovca, ki je
priznal, da mu je ikono dal prijatelj, študent 3. letnika
pravne fakultete v Ljubljani, doma iz Kopra.
Ker je bila vlomna tatvina v Pokrajinski muzej v Kopru
še vedno nepojasnjena, so kriminalisti posumili, da bi
to dejanje lahko storil prav ta študent. Dejanje je
zanikal, daktiloskopska ekspertiza pa je potrdila, da je
sled, ki je bila najdena na kraju dejanja v muzeju,
identična z njegovimi odtisi.
Ob tem je treba poudariti, da je bil storilec nekoč
zaposlen v Pokrajinskem muzeju kot vodič in bi ga
lahko preverili že prej. Ker pa je bil iz poštene družine,
ga nihče ni preverjal, čeprav je bil zaposlen v muzeju. 
Pozneje so ugotovili, da je imel del ukradenih
predmetov skritih na podstrešju. Ukradene predmete je
odnesel v Italijo in je bil prijet ob vrnitvi na meji na
podlagi tiralice.
Oba storilca sta dejanje priznala. Večino umetnin iz
koprskega muzeja sta prodala v antikvariatih v Italiji in
Švici za okoli 700.000 lir. Na študentovem domu so ob
njegovi aretaciji našli na podstrešju skrite še tri
umetniške slike.
Tudi ta primer potrjuje, da umetnine in starine kradejo
predvsem storilci z ustrezno izobrazbo, ki se na
vrednost umetnin spoznajo, ne pa navadni tatovi, in da
po njih radi segajo tudi tujci. 

POŽIG SKLADIŠČA PODJETJA GUMAKOMERCE NA
IGU PRI LJUBLJANI, 16. 3. 1972

16. 3. 1972 je popolnoma zgorelo skladišče obutve pos-
lovne enote Gumakomerce na Igu. Nastala je škoda za
1.800.000 din.
Storilec je že 26. 2. 1972 telefonično sporočil šefu iste
poslovne enote, da bo zgorelo skladišče obutve. O vsebini
razgovora je oškodovanec obvestil UJV v Ljubljani.
Delavci milice so v bližini skladišča postavili zasedo,
vendar storilec v dneh, ko je bila postavljena zaseda, ni
uresničil svoje grožnje. 
Kljub grožnji vodja enote ni pripravil nobenih var-
nostnih ukrepov; objekt je bil celo brez nočnega čuvaja,
čeprav so neznani storilci vanj že trikrat vlomili.
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16. 3. 1972 ob 20. uri se je storilec z avtobusom odpeljal
iz Ljubljane na Ig. Sprva je nameraval splezati na streho
skladišča po strelovodni žici, vendar mu to ni uspelo.
Odšel je do najbližje kmetije, kjer je vzel lestev in nato
splezal po njej na streho skladišča. Na strehi je na treh
mestih odstranil strešno opeko in skozi odprtino
spustil v notranjost goreč papir. Ko je ugotovil, da je v
skladišču začelo goreti, se je umaknil s kraja dejanja in
iz razdalje 5 km opazoval požar. Pri tem se je
zadovoljeval in puščal blato. 
V preiskavi je povedal, da ni požigal iz maščevanja.
Storilec je bil dotlej zaposlen trikrat, vendar nikoli dlje
časa. Kakor hitro je dobil denar, je začel popivati. V
takem stanju je čutil neko napetost in se je umiril šele
tedaj, ko je opazoval velik ogenj in pri tem onaniral. To
mu je tako ugajalo, da se je odločil za ponovne požige.
Značilno zanj je bilo tudi to, da je po požigu ponovno
klical po telefonu in povedal, da bo naslednjega dne
zažgal še drugo skladišče. 
Do naslednjega kaznivega dejanja ni prišlo, ker je bil v
Tivoliju v Ljubljani, v akciji legitimiranja sumljivih
oseb, prijet. Dejanje je priznal in pokazal kraj, kje je
opazoval požig. Tam so našli tudi sledi njegove
prisotnosti.

VLOMNA TATVINA V BLAGAJNO NA POŠTNEM
URADU V LITIJI, 14. 10. 1972

14. 10. 1972 je uslužbenec poštnega urada sporočil PM
v Litiji, da so bili ponoči na pošti vlomilci. 
Ob prihodu na kraj je miličnik zavaroval kraj dejanja
do prihoda komisije. Pri ogledu je ta ugotovila, da od
zunaj ni bilo videti nobenega nasilnega vloma, medtem
ko je bila notranjost vsa v neredu.
Nadalje je ugotovila, da je vlomilec (ali vlomilca) prišel
v notranjost pisarne skozi jašek, ki ni bil zapahnjen z
notranje strani.  
Storilca sta vlomila v dve blagajni in odnesla 190.000
dinarjev. 
Kriminalistični tehniki so pri natančnejšem pregledu
tal pri blagajni našli na kosu papirja sled čevlja z
gumijasto peto, podobno sled pa so našli tudi v
drobnem pesku in v prahu, ki je padel iz vlomljene,
nasilno odprte, blagajne. Poleg blagajne so našli na tleh
tudi zapestni gumb od srajce.
Okrog 13. ure je miličnik v bližini kraja Ponoviče opa-
zil dva moška z motorjem. Eden je bil brez osebnih
dokumentov, zato je oba povabil na PM. Pri pregledu
potnega lista je ugotovil, da je pripeljal moškega, za
katerega je RSNZ prejšnji dan poslal depešo, da ga
iščejo zaradi vlomnih tatvin.
Pri pregledu obleke in perila so opazili, da eden nima
zapestnega gumba. Na dlaneh osumljencev so opazili
tudi svetlikajoče se kristalčke, podobne prahu, kakršen
je bil najden v vlomljeni blagajni.

Osumljenca so preoblekli in dali njuni obleki v preis-
kavo kriminalističnotehničnemu laboratoriju RSNZ.
Želeli so ugotoviti, kakšen prah se drži oblek in pri-
merjati podplate čevljev z najdeno sledjo.
Ob primerjavi čevljev s sledjo na kraju dejanja so
kriminalistični tehniki ugotovili, da so čevlji identični
s sledjo. 
Vodnik s psom je našel zakopano belo platneno vrečo,
v kateri je bilo 220.000 dinarjev. Ko je starejši vlomilec
to zagledal, je samo pripomnil: “Psa lahko poljubite.
Nikoli ne bi priznal, pa četudi bi denar zgnil na tem
mestu.” 

VLOMNA TATVINA V DOLENJSKO GALERIJO V
NOVEM MESTU, 21. 7. 1975

V noči na 21. 7. 1975 je bilo vlomljeno skozi okno v
prostore Dolenjske galerije v Novem mestu, kjer je iz
spodnje dvorane bilo ukradenih 99 najlepših ekspo-
natov halštatske kulture, starih okoli 2500 let,
neprecenljive kulturnozgodovinske vrednosti.
Dolenjski muzej je bil oškodovan za več kot 1.000.000
dinarjev. 
V mali dvorani je arheološka zbirka prazgodovinskih
najdb z območja Novega mesta, predvsem iz halštat-
skih in latenskih grobov, poleg dvorane pa je tudi de-
lavnica.
Storilec (ali storilci) je vlomil tako, da je z izvijačem
odstranil zunanje okensko steklo. Z izvijačem je iz
okvirja odstranil kit in letvice, steklo vzel iz okvira in
ga položil na tla. Notranji stekli je prelepil s 3 cm
širokim izolirnim trakom, jih razbil, odstranil steklo
ter vrgel v travo pod oknom. Skozi odprtino, široko
70x50 cm, se je splazil v notranjost avle in naprej v
galerijske prostore. 
Iz vitrin, katerih steklo je odpiral tako, da je z izvijačem
zravnal zatič, ki je bil z vijakom pritrjen na spodnjem
vogalu vitrin, je izvlekel steklo. Iz njih je ukradel
muzealije iz stekla, jantarja in brona. Keramičnih
predmetov ni vzel.  
Ukradene predmete je skozi odprtino v oknu znosil
ven, jih naložil v avto in odpeljal.
Pri zbiranju obvestil so kriminalisti UNZ Novo mesto
ugotovili, da sta vlomila dva storilca iz Ravenne
(Italijana) po naročilu bogatega tujca za visoko plačilo,
ukradeni predmeti pa so bili namenjeni ameriškemu
tržišču.     
Naročnik je bil večkrat v Dolenjski galeriji, kjer je
dobro proučil razmere, mesec dni pred vlomom pa je s
sabo pripeljal tudi oba storilca; skupaj so pripravili
načrt za vlom. 
Dva dni pred vlomom sta storilca sama pripotovala iz
Ravenne in se prijavila v motelu Grosuplje. Še isto noč
sta se odpeljala v Novo mesto, si ponovno ogledala
galerijske prostore in povzročala ropot ter se glasno
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pogovarjala. Preverjala sta, ali je vlom izvedljiv brez
večje nevarnosti, da bi bila opažena.
Čez dva dni sta se ponoči vrnila.
Štirje Novomeščani so slišali razgovor moških, videli
dva avtomobila, volkswagen in fiat 125, v ulici Med
vrti. Eden od njih je videl, da sta iz avtomobila izstopila
dva moška, stara okoli 40 let, in odšla proti Kapitlju.
Ker se do 24. ure nista vrnila, je šel iz stanovanja in z
žepno svetilko osvetlil reg. št. avtomobila ter jo zapisal:
(I) 213-192 RA.
O vlomni tatvini so delavci ONZ takoj obvestili vse
UNZ in PM v SFRJ ter Interpol Italije, Avstrije, Švice in
Nemčije. Očitno je bilo v začetku premalo znanih
podatkov, na podlagi katerih bi storilce odkrili. 
Odkriti so bili čez nekaj mesecev na podlagi naslednjih
dognanj:

♦ na kraju dejanja so bile za identifikacijo najdene
prstne sledi in sledi bosih nog,

♦ delavci ONZ so 2 leti pred vlomom angažirali
občana v neposredni bližini muzeja, da je bil
pozoren na sumljive osebe in vozila,

♦ eden od občanov je pri zbiranju obvestil dal
delavcem ONZ podatke o fiatu 125, temne barve,
reg. št. 213-192 RA, v katerem sta bila dva moška.
Videl ju je v bližini galerije,

♦ delavci ONZ so se povezali tudi z
Interpolom Italije in preko njih
ugotovili, da je lastnik vozila eden
od storilcev kaznivega dejanja,

♦ v prijavno-odjavni evidenci RSNZ
je bilo ugotovljeno, da sta se
storilca dva dni pred vlomom
prijavila v motelu Grosuplje,

♦ delavec ONZ je odpotoval v Ra-
venno in kvesturi posredoval
tehtne informacije o kaznivem
dejanju. Pri hišni preiskavi so pri
osumljencu našli prve ukradene
predmete. Od 99 ukradenih
predmetov so jih našli 85. 

Zgodbo sta zaključila storilca. Po-
vedala sta, da sta se po vlomu od-
peljala na istrsko obalo, kjer ju je
čakal hidrogliser. Izročila sta ukra-
dene eksponate, sama pa sta se z
osebnim avtomobilom vrnila v
Ravenno. Na odprtem morju je
posadka hidrogliserja predmete pre-
tovorila na ribiško ladjo, ta pa jih je
pripeljala v Ravenno. Storilca sta jih
prevzela, za plačilo pa obema izročila
14 predmetov iz ukradene zbirke. 
Obsojena sta bila v Italiji.

VLOMNE TATVINE NA OBMOČJU UNZ KOPER, OD
1985 DO 1989 (operativna obdelava VRTALEC)

Oktobra 1985 je oddelek milice Kozina obvestil OZK
UNZ Koper o neobičajnem vlomu v blagovno hišo v
Kozini. Pri ogledu kraja dejanja je poslovodja trgovine
povedal kriminalistoma, da je že nekaj časa sumil, da
nekdo na skrivaj prihaja v trgovino. V svoji pisarni je
nastavil past: prazen kozarec je s samolepilnim trakom
prilepil na notranjo polico omare. Če bi kdo odprl
vrata omare, bi kozarec padel na tla. 
Past je bila uspešna. Zunaj delovnega časa je nekdo
odprl omenjena vrata, saj v omari ni bilo več kozarca,
na tleh pa so našli droben košček stekla. 
Opravili so pregled vseh vhodnih vrat in okna blagovne
hiše, vendar nikjer niso našli sledi nasilnega odpiranja.
Pozornost je pritegnila le kljuka na dvokrilnih vratih v
skladišče, ki je bila v drugačnem položaju kot običajno.
Med pregledom ključavnice in zapornega mehanizma
je eden od trgovcev odvil okrasni ščitnik ključavnice na
zunanji strani vrat in tedaj so opazili, da je nekdo
prevrtal ohišje ključavnice nad cilindričnim vložkom in
skozi nastalo odprtino sprostil zaporni mehanizem. 
Pri nadaljnjem pregledu so ugotovili, da so manjkale
samo tri leposlovne knjige iz poslovodjine pisarne.
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Kriminalist in kriminalistični tehnik sta odvzela
ključavnico in cilindrični vložek ter svetovala poslo-
vodji, naj dvokrilna vrata v skladišče zaščitijo tako, da z
notranje strani namestijo preko vrat kovinski drog, ki
bo preprečil podobno odpiranje.
Čez tri tedne je neznani storilec vlomil v prostore
osnovne šole v Slovenskem Gračišču pri Kopru. Po
prijavi je zaradi velikega števila oken obstajala
možnost, da je nekdo prišel v notranjost skozi priprto
okno. Ko pa je kriminalistični tehnik iz OM Škofije
odvil okrasni ščitnik ključavnice na vhodnih vratih
učilnice za tehnični pouk, je opazil nad cilindričnim
vložkom v les zvrtano 8 mm široko luknjo.
Še po ogledu vlomne tatvine v Pokrajinski muzej v
Kopru 16. 12. 1985 kriminalistična služba ni ugo-
tovila, da ima opravka s posebne vrste vlomilcem, ki je
vlamljal na prefinjen način. Oglede je namreč
opravljalo več kriminalističnih tehnikov in kri-
minalistov.
Iz muzeja je storilec odnesel del vakuumske črpalke in
nekaj novejših etiopskih kovancev. Pozornost je
pritegnila ravnateljeva izjava, da se vrata v
restavratorsko delavnico in tajništvo težko odpirajo.
Natančnejši pregled je pokazal na tleh lesene in
kovinske opilke. Nad cilindričnima vložkoma sta bili
zvrtani luknji skozi les in ohišje ključavnice premera 6
mm.
Konec decembra 1985 in januarja naslednje leto je
neznani storilec ponovno skušal vlomiti v blagovno
hišo v Kozini, kjer je zopet vrtal nad cilindričnim
vložkom, vendar mu zaradi železnega droga preko vrat
vlom ni uspel. 
Do odkritja po treh letih je storilec vlomil 40-krat:
večkrat v osnovne in srednje šole oziroma v njihove
kabinete, v mehanične delavnice, tudi na širšem
območju Istre: v Buzetu, Poreču, Bujah ipd. Odnašal je
razno orodje, zvočnike, iz muzeja, kamor je vlomil
dvakrat, starinske pištole, avtoradie, glasbene stolpe,
vrtalne in brusilne stroje, elektromotorje, televizorje,
manjšo stružnico, zračna kompresorja in drugo.  
Vseh predmetov je bilo preko 5000, kar so našli pri
hišni preiskavi po odkritju.
Iz UNZ Koper so storilcu postavili fizične zasede,
vendar se jim je vedno izmuznil.
Kriminalisti UNZ Koper so zaprosili za pomoč UZK
RSNZ, da bi postavili kombinirane in fizične zasede:
tehnične v OŠ v Izoli in Divači, fizične v OŠ Gračišče, v
gostišču v Rižani in v avtomehanični delavnici v
Pridvoru, skratka tam, kjer je že bilo vlomljeno.

♦ Za skoraj leto dni so vlomi na tem območju
prenehali. 20. 12. 1988 pa je bilo na isti način
vlomljeno v zasebno orodjarsko delavnico v Izoli.
Storilec je z vrtanjem prišel v eno delavnico, v drugo
pa je prišel tako, da je odstranil plastiko, ki je služila
namesto stekla na oknu in skozi odprtino splezal v
notranjost.

V noči na 2. 1. 1989 sta miličnika iz PM Izola opazila na
parkirišču VVZ zastavo 101, ki je ravnokar speljala za
parkirano prikolico tovornega avtomobila in vzvratno
vozila proti odcepu sosednje ulice. Legitimirala sta ga in
na vprašanje, kaj je delal za prikolico, ni znal odgovoriti.
Pri pregledu avtomobila sta našla bogato vlomilsko
orodje: nož na vzmet, nož za rezanje stekla, dva manjša
izvijača, šop desetih navadnih ključev, prirejen ročni
vrtalni stroj, večji izvijač in par črnih rokavic. V eni
rokavici je bila skrita pištola znamke Beretta, kal. 9 mm,
napolnjena s petimi naboji, šesti pa je bil v cevi.
“Vrtalec” je bil končno prijet. 
Triletni neuspeh je pogojevalo več razlogov, ki so jih
analizirali po prijetju storilca, starega 23 let, iz zaselka
Sveti Duh pri Buzetu. Naj jih naštejemo:

♦ storilec ni bil vpisan v nobeno evidenco (CAE, KE,
legitimirani, daktiloskopirani itd.);

♦ patrulje so ga večkrat ustavile, vendar miličniki niso
nikoli podrobno pregledali vozila, ker so se zado-
voljili s kontrolo dokumentov;

♦ storilec je bil redno zaposlen v Divači, v delavnicah
za vzdrževanje lokomotiv in vlakov, zato njegovo
gibanje z avtomobilom puljske registracije ni
vzbujalo posebne pozornosti;

♦ vlomi z vrtanjem so se pojavljali v Istri, v Sloveniji
pa samo na območju UNZ Koper;

♦ delavci občinskih sekretariatov za notranje zadeve
in postaj milice v SR Hrvaški (Buzet, Buje, Pazin,
Reka, Poreč, Umag) so zatrjevali, da na njihovem
območju nimajo vlomov, storjenih na ta način;

♦ ukradeni predmeti se niso nikjer pojavljali;
♦ storilec je bil pravi “volk samotar”, brez prijateljev in

deklet;
♦ vse vlomne tatvine je izpeljal sam;
♦ delal je z usnjenimi rokavicami, tako da ni puščal

sledi papilarnih linij;
♦ pri kaznivih dejanjih si je večkrat prisvojil samo

malenkosti, prostorov ni nikoli razmetaval, tako da
je bilo včasih vlom težko odkriti;

♦ v posamezne objekte je večkrat vlomil;
♦ vlamljal je v različnih časovnih presledkih in na

različnih krajih območja UNZ Koper in širšega ob-
močja Istre;

♦ vlamljal ni le z vrtanjem ključavnic, ampak tudi
skozi priprta okna, nikoli pa z razbijanjem ali z
uporabo sile;

♦ storjene so bile nekatere napake pri ocenjevanju in
odkrivanju vlomilca ter pri izvajanju operativno-
taktičnih ukrepov (prehitro umikanje zased, na-
pačno predvidevanje gostitev vlomov, pošiljanje po
enega delavca v zasedo itd.).

DRZNE TATVINE, GOLJUFIJE IN ROPI V KRANJU IN
OKOLICI, 1985 IN 1986

Na območju UNZ Kranj je bilo v letih 1985 in 1986 več
kaznivih dejanj, predvsem v poštnih ustanovah in ban-
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kah. Na krajih dejanj storilci niso puščali vidnih in
uporabnih sledi. Kazalo je, da gre za organizirano
skupino, ki je dobro usposobljena in previdna. Pri
zbiranju večmesečnih obvestil in preverjanju oseb je
sled pripeljlala do pravega storilca, ki je organiziral
rope in pri njih sodeloval skupaj s tremi prijatelji.
Storilec se je poleti 1985 odločil za oborožen rop na
pismonošo. V časopisu je prebral, da občan prodaja
motorno kolo, znamke Honda. Kot kupec je odšel na
objavljen naslov in se prodajalcu predstavil z lažnim
imenom. Z željo, da bi motor preizkusil, se je z njim
odpeljal, ne da bi ga plačal in ne da bi se še kdaj vrnil.
Dne 1. 8. 1985 se je storilec z ukradenim motorjem, še
prej je zamenjal tablici s ponarejenima, oblečen v mo-
der kombinezon in s čelado ter spuščenim ščitnikom
na obrazu, pripeljal v Hrastje, kjer je čakal poštarja.
Zapeljal je tik predenj, ga na ta način ustavil, vanj
naperil pištolo ter zahteval torbo z denarjem. Poštar ga
ni ubogal, zato ga je storilec z ročajem pištole nekaj-
krat udaril po glavi. Poštar je padel in mu prepustil
torbo z denarjem. 
V gozdu pri Zbiljskem jezeru je storilca čakal prijatelj.
Iz torbe sta vzela 2.343.848 din, torbo navezala na
motor ter ga spustila po strmem bregu v Savo. Z
zastavo 750, last prijateljeve sestrične, sta se odpeljala v
Ljubljano, potem pa domov v Preddvor, kjer je storilec
prijatelju izročil 1.000.000 din.
28. 10. 1986 so kriminalisti pred letom potopljeni motor
s torbo dvignili iz Save po točnem opisu storilca in
sostorilca, ki sta ga v celovških zaporih podala vsak zase.
Drugi rop so izvršili trije 26. 12. 1985. Vodja se je
odločil oropati pošto v Šenčurju. Z avtomobilom so se
pripeljali v Šenčur in avto pustili pri prvih hišah. Na
pošti so se skrili pod stopnišče, ki vodijo v klet in
počakali poštni furgon, ki naj bi pripeljal denar za
pokojnine. 
Ko je furgon pripeljal in tudi odpeljal, so si storilci
nadeli že prej pripravljene krinke iz volne z izrezi za oči.
Vstopili so skozi odklenjena vrata. Opremljeni, eden z
leseno  palico, druga dva s pištolama, so obvladali
uslužbence pošte. Vodja skupine je z ostrim nožem
zarezal v poštno vrečo in iz nje potegnil manjšo, v
kateri je bilo 8.000.000 din. Odpeljali so se proti
Britofu in si pozneje denar, ki ga je eden od njih
zamenjal za devize, razdelili. 
Podoben rop sta izvedla dva od trojice na ekspozituri
LB na Planini, kjer sta nameravala uporabiti ukradeni
avto znamke Golf, pa z njim nista bila zadovoljna. V
noči na 10. 9. sta ga vzela v Mengšu. Vozilo sta skrivala
na raznih krajih, ga prebarvala s črno barvo ter
pritrdila avstrijske registrske tablice, ki jih je vodja
ukradel že prej z nekega avstrijskega avtomobila.
Avtomobil so odkrili občani v šenčurskem gozdu in je
bil po opravljenem pregledu vrnjen lastnici.
Ko sta “oškodovanca” odkrila, da avtomobila ni več, sta
povabila k sodelovanju še tretjega. Skupaj so na Bledu

vlomili v garažo in iz nje odpeljali motor Hondo. Po
500 m so ga pustili na cesti s prerezanimi kontaktnimi
žicami in zlomljeno ključavnico.
Čez nekaj časa so v časopisu ponovno opazili oglas o
prodaji motorja Kawasaki in določili enega od njih, da
“priskrbi” motor. Ne da bi ga plačal, se je storilec z njim
odpeljal, medtem ko je prodajalec stopil po suknjič.
Trojka se je dogovorila za rop LB na Planini 10. 10.
1986. Dva od njih sta oblekla modri delovni obleki,
preko obuval obula galoše, na glavo pa si poveznila
volneni maski z odprtinami za oči ter si nataknila
čeladi. Vodja je vzel s seboj lovsko puško dvocevko, v
katero je med čakanjem vtaknil naboj.
Zapeljala sta se pred banko, vstopila in od dveh
uslužbenk ter stranke zahtevala, da se uležejo na tla.
Mlajši je preskočil pult, z vozička za denar pobral
68.000.000 din ter jih stlačil v potovalko. Vodja ropa je
s strelom iz puške poškodoval eno od stekel, nato sta
prostor zapustila in se bliskovito odpeljala do
izhodiščne točke, kjer ju je čakal prijatelj. Tu sta se
slekla, sezula galoše ter vse skupaj predala čakajočemu.
Ta se je z motorjem odpeljal do 2 km oddaljenega
tolmuna, kjer je vse skupaj, z motorjem vred, vrgel vanj.
V bližini je nasekal še nekaj smrekovih vej in z njimi
prekril motor. Z zastavo 750 so se odpeljali, vodja na
krajevni urad v Šenčur zaradi kasnejšega dokazovanja
alibija.
Z zbiranjem obvestil so delavci ONZ v okolici Golnika
našli motor in obuvala v tolmunu. V volnenih kapah in
čeladah so našli tudi lase, katere so poslali na
kriminalistično tehniko RSNZ.
Vsi trije so pobegnili v Avstrijo.
Na podlagi obvestila, kje se nahajajo storilci gorenjskih
tatvin in ropov, izjave sodelavca, ki je dobil naročilo
enega od treh, da mu denar prinese v Avstrijo, so sto-
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rilce še isti dan prijeli avstrijski policisti v Borovljah in
jih pripeljali v zapore v Celovec ter pozneje vrnili v
Slovenijo. Tudi za zadnjega sodelavca je bila podana
kazenska ovadba.
Vodja roparske tolpe je bil obsojen na 15 let zapora,
drugi na 11 let in in tretji na 6 let.
Vodja roparske tolpe je po pogojnem odpustu iz Za-
voda za prestajanje kazni zapora Dob eno leto pred
prestano kaznijo, oktobra leta 2000 bi jo prestal v ce-
loti, dvanajsti dan svobode naredil samomor. Skočil je
v kanjon reke Kokre na Primskovem v Kranju in se ubil.

PRILOŽNOSTNE TATVINE V LJUBLJANI IN OKOLICI,
1986

V noči na 13. 9. 1986 je bilo vlomljeno v trgovino
Mercator v Vnanjih Goricah tako, da so s silo telesa in
rezalnim orodjem na vzvod odprli vrata pri nakla-
dalni rampi. V notranjosti so prevrnili blagajno na
hrbet, jo s primernim orodjem odprli in iz nje odnesli
1.751.000 din.
Od 31. 5. do 2. 6. 1986 so neznanci vlomili v trgovino
Emona v Senožečah tako, da so odtrgali rešetke na
oknu prodajalne. Neovirano so prišli do blagajne, kjer
so na zadnji steni izsekali odprtino. Iz blagajne so
odnesli vrečo s 1.020.000 din in 2 kg kave. 
Skupna škoda je znašala 1.229.594 din.
V noči na 2. 6. istega leta so vlomili v prostore gostilne
Rogovilc, gostilniškega podjetja Črnuče. V notranjost so
prišli skozi straniščno okno in s silo telesa odprli vrata
pisarne. Tu so našli ključ blagajne Primat in iz nje
odnesli 545.365 din in prehrambene bone v vrednosti
155.840 din. Skupna materialna škoda je znašala
701.205 din.
V noči na 21. 6. so vlomili v Bežigrajski hram. V not-
ranjost so prišli nasilno skozi okno v skladišču in našli
neovirano pot do blagajne, iz katere so odnesli
352.696 din.
V noči na 23. 6. so vlomili na škodo ABC Pomurka v
gostilno Sloga. S silo telesa in z rezalnim orodjem so
odprli vhodna vrata in vrata zidnega trezorja ter od-
nesli 180.000 din. Skupna materialna škoda je znašala
200.000 din.
Do oktobra istega leta so vlomili še v Ljudsko kuhinjo,
še enkrat v gostilno Bežigrajski hram, v trgovino
Mercator, v samopostrežno trgovino ABC Loka na
Medvoški cesti 6, v trgovino Mercator Tozd Grmada v
Podgorici, v samopostrežno trgovino na Šaranovičevi
ulici v Ljubljani in v trgovino Mercator Tozd Golovec
na Pokopališki ulici v Ljubljani.
Povsod so prišli v notranjost na ta način, da so s
kovinskim predmetom na vzvod in s silo telesa odprli
vrata in prišli do blagajn ter jih s primernim orodjem
odprli.
Zaradi vse pogostejših vlomov v gostinske lokale in
trgovine, kjer so storilci vlamljali v blagajne in zidne

sefe, so na območju Ljubljane delavci ONZ večkrat
opravljali kontrolo objektov in sumljivih oseb.
Tako so 9. 10. 1986 ob 2.05 uri na Šmartinski cesti v
Ljubljani prijeli sumljivi osebi, ki sta prihajali iz smeri
trgovine Mercator na Pokopališki cesti, pred tem pa so
ugotovili, da so vrata v skladišče trgovine vlomljena.
Pri ogledu krajev vlomov v blagajne so kriminalisti
naleteli na sledi barv, ki so bile na vratih ali ključavnici
blagajn, ali pa na vratih, ki jih je storilec nasilno odprl,
da si je omogočil dostop do blagajne.
Na UNZ Ljubljana mesto je bil 9. 10. opravljen pregled
osebnega avtomobila, znamke Lada, v katerem je bila
najdena sekira, ki je imela kovinski del obarvan rdeče.
V isti torbi je bil najden tudi sekač, pobarvan rdeče. 
Pri ogledu vlomne tatvine v trgovini Mercator na
Pokopališki v Ljubljani so kriminalistični tehniki iz-
zvali in zavarovali uporabno sled papilarnih linij, na
podlagi katerih so ugotovili, da je omenjena sled
identična prstnemu odtisu enega od prijetih osum-
ljencev.  
Pri hišni preiskavi na osumljenčevih domovih so de-
lavci ONZ našli številne primere “hops” ključev, ki so si
jih uporabljali pri kaznivih dejanjih.

VLOMNE TATVINE NA DOLENJSKEM, 1986

Polnoletnik in mladoletnik sta v noči na 23. 4. 1986
vlomila v prodajalno podjetja Mercator v Velikem
Gabru pri Trebnjem. V notranjost prodajalne sta prišla
skozi stranska vrata, ki sta jih odprla na vzvod in s
potegom kljuke.
V prodajalni sta si prilastila več prehrambenih ar-
tiklov, denar in dve prešiti odeji. Vse predmete sta
naložila v ukradeni odeji in prodajalno zapustila po isti
poti.
Ponovno sta vlomila 27. 4. 1986 ob 0.50 uri v
prodajalno Mercator na Čatežu pri Trebnjem. V
notranjost sta prišla tako, da sta razbila nadsvetlobno
okno na skladiščnih vratih. Skozi nastalo odprtino sta
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segla do ključa cilindrične ključavnice in vrata z not-
ranje strani odklenila. 
V prodajalni sta vzela prehrambene artikle in cigarete.
Pri početju ju je presenetil in pregnal občan, ki se je
pripeljal mimo.
V noči na 18. 5. istega leta sta vlomila v prodajalno KZ
Krka Novo mesto na Žvirčah pri Žužemberku. V
notranjost sta prišla tako, da sta s kovinskim drogom
na vzvod vlomila enokrilna vrata. Prišla sta v bife, od tu
pa sta imela prost dostop do prodajnih prostorov.
Vzela sta večje količine hrane, alkoholne pijače,
cigarete, posteljno perilo in oblačila.

Osumljencema so bila kazniva
dejanja dokazana na osnovi pri-
čevanj očividcev, prepoznave, ki
jo je opravil preiskovalni sodnik
z občanom, ki je storilca pre-
senetil pri kaznivem dejanju, na
podlagi prepoznave ukradenih
predmetov, ki so jima bili za-
seženi v romskem naselju Mala
Loka pri Trebnjem, kjer je eden
od storilcev nekaj časa tudi živel.  
Polnoletni storilec je izvrševal tu-
di druga kazniva dejanja. Kradel
je, vlamljal pa je tudi v večje šte-
vilo počitniških hišic in zidanic.
Prilaščal si je predvsem hrano,
pijačo ter orodja, ki jih je uporab-
ljal za vlamljanje v razne objekte.
Pri “delu” je bil zelo mobilen. Za
prevoze je največkrat uporabljal
avtomobile in motorna kolesa, ki
jih je jemal v različnih krajih na
območju UNZ Novo mesto in
UNZ Ljubljana okolica. Do oseb-
nih avtomobilov je prišel tako, da
je vlamljal skozi trikotna okenca
avtomobilov in jih spravljal v po-
gon s stikanjem žice.

VLOMNE TATVINE V PEKRAH IN MARIBORU, OD
1985 DO 1988

Storilec  je v noči na 8. 8. 1987 vlomil v stanovanjsko
hišo v Pekrah. V notranjost je prišel skozi dvokrilno
okno frizerskega salona, ki je bilo priprto. Isto noč je iz
istega stanovanja klical po telefonu  prijatelja v Kanado.
V stanovanju je odpiral vrata omarnih predalov, regalov
ter odnesel: walkman, znamke Sany, kalkulator, znamke
Canon, 2 kaseti BASF, kasete TOK, vžigalnika, sta-
rinsko srebrno žepno uro,  1.000 DEM, odejo, 3 prevleke
za zglavnike, žametne hlače, kavbojke Levis, črne ženske
hlače, 3 zlate verižice, zlati medaljon, 3 zlate obeske,
žensko zlato zapestnico, moški poročni prstan ter še
druge zlate predmete in posteljnino. Predmete je
odpeljal neznano kam z oškodovančevim avtomobilom.
Nekaj dni pozneje je storilec poklical oškodovanca in
mu povedal, da se njegov osebni avtomobil nepoš-
kodovan nahaja na parkirnem prostoru v Železnikovi
ulici v Mariboru.
Storilec je žrtev oškodoval za 500.000 din.
Kaznivo dejanje mu je bilo dokazano s potrdilom PTT,
iz katerega je bilo razvidno, da je klical v Kanado  in na
podlagi  izjave njegovega prijatelja iz Kanade.
Od 25. 3. do 1. 4. 1988 je vlomil v počitniško hišo na
Slivniškem Pohorju. Pripeljal se je z ukradenim avto-
mobilom znamke BMW, ki ga je vzel v Ljubljani.
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Ukradene stvari je tudi tukaj naložil v avto in jih
odpeljal neznano kam.   
V noči na 11. 10. 1985 je vzel ponjavo  za avto lastniku
na Kercetovi ulici v Mariboru.
Od 10. do 12. 10. istega leta je vlomil v garažo v
Mariboru ter iz osebnega avtomobila vzel orodje:
gedore, razne druge ključe, zračno tlačilko, prvo
pomoč, žepno svetilko, sedežne prevleke iz ovčje kože,
predpražnike ter podstavke za noge. Iz motorja je vzel
tudi akumulator Vesna. Oškodovanca je oškodoval za
80.000 din.
V naslednjo stanovanjsko hišo je vlomil 21. 10. okoli
1. ure s pripravo za odklepanje cilindričnih ključavnic. Iz
garaže je šel v bivalne prostore, kjer je pregledoval omare,
iz katerih je vzel sušilec za lase, odejo, iz moške de-
narnice osebne dokumente, 2.000 din ter potni list. Na
hodniku je vzel diplomatski kovček. Ko je zapuščal
stanovanje, je odšel ponovno v
garažo, iz katere je odpeljal
osebni avtomobil znamke Opel
kadet. 
Med kaznivim dejanjem so do-
mači spali v zgornjih prostorih
stanovanjske hiše.
Ukradeno vozilo so opazili de-
lavci milice na Studencih okoli
3. ure zjutraj, za tem pa je za
njim izginila vsaka sled. Žrtev je
oškodoval za 2.110.000 din.
21. 10. je vlomil tudi v delavnico
- puškarno v Gregorčičevi ulici v
Mariboru. Z neznanim trdim
predmetom je zlomil prečno

rešetko na železnih vratih, zvil železno palico in z
udarcem odprl lesena vrata. Vzel je več različnih pušk
in več pištol ter nabojev. 
Še istega dne je bilo orožje najdeno v avtomobilu
znamke Opel kadet, ki je bil ukraden ob vlomu v hišo
v noči istega dne in najden na Kurirski poti v Rušah.
S kaznivim dejanjem je povzročil škodo v višini
1.600.000 din.
Na Temeljnem sodišču v Mariboru je bil obsojen na 6
let zapora.

ODVZEM MOTORNEGA VOZILA V MARIBORU, 12. 8.
1987, IN POSKUS ROPA POŠTE V PESNICI, 14. 8. 1987

Storilca sta ponoči 12. 8. 1987 v Mariboru odvzela
motorno kolo, znamke MZ z reg. št. MB 31 - 577.
Odpeljala sta ga izpred stanovanjske hiše na Parti-
zanski cesti in povzročila oškodovancu za 600.000 din
škode.
14. 8. 1987 ob 10.45 uri sta zamaskirana in oborožena
s pištolama, vstopila v poštne prostore v Pesnici. Eden
od njiju je s pištolo ustrahoval dva občana, drugi pa je
skočil preko pulta, kjer je stala upravnica pošte. Začel
je odpirati predale delovne mize, kjer hranijo denar.
Ko je upravnica zakričala, da je sprožila alarm, je
storilec, ki je stal za pultom, stekel mimo nje ter
sostorilcu zakričal, da naj strelja. Upravnica ga je na
drugi strani pulta dohitela, ga zgrabila za roko, v
kateri je držal pištolo, vendar ji je storilec roko iztrgal,
tako da ji je posnel kožo na palcu desne roke. Z drugo
roko jo je udaril po glavi in jo potegnil navzdol, pri
čemer ji je strgal verižico. V tem trenutku je drugi
ropar ustrelil s pištolo, neznane znamke, kal. 7.65, v
zunanji del pulta, nakar sta oba zbežala iz pošte, ne da
bi kaj odnesla. Na objektu sta povzročila za okoli
50.000 din škode.
Odpeljala sta se z ukradenim motornim kolesom.
Preko mask sta si nadela beli čeladi z vizirjema, ki sta
jih kupila v TH Merkur v Mariboru.
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Na podlagi zbiranja obvestil in pri preiskavi terena na
območju Dragučove in Pekla so delavci ONZ 14. 8.
našli motorno kolo, naslednji dan pa še motorni čeladi
in ostala oblačila, zakopana na navedenem kraju.
Najdene predmete so tehniki UNZ Maribor zavarovali
ter poslali v laboratorije RSNZ v nadaljnjo preiskavo.
Na pokrivalih so zavarovali lase, z oblačil so posneli
mikrosledi ter madež krvi z levega copata. Na obeh
čeladah so kriminalistični tehniki izzvali uporabne
prstne sledi, za katere so ugotovili, da pripadajo osum-
ljencema.
Storilca sta bila aretirana 21. 8. 1987, bila sta povrat-
nika tovrstnih kaznivih dejanj in brez zaposlitve.

VLOMNE TATVINE V MARIBORU IN OKOLICI, 1987

V noči na 31. 8. 1987 je bilo vlomljeno v leseno barako
v Počehovi. Storilca sta z neznanim predmetom na
vratih barake  odlomila del ključavnice in tako prišla v
notranjost. Odnesla sta sekiro s krajšim ročajem,
kromirane kombinirke in komplet načrtov za gradnjo
stanovanjske hiše na določeno ime.  
Sekira je bila najdena pri ogledu vlomne tatvine  3. 9.
1987 v počitniško hišo v Mariboru. S kaznivim
dejanjem sta povzročila materialno škodo v znesku
35.000 din.
V isti noči sta vlomila tudi v gospodarsko poslopje in
kokošnjak v okolici Maribora tako, da sta z isto sekiro
odprla vhodna vrata, ki vodijo v gospodarsko poslopje.
Pri tem sta poškodovala ključavnico. V notranjosti sta
na mizi našla ključ od kokošnjaka, ga odprla ter iz
njega ukradla neugotovljeno število kokoši. 
Iz prostora v gospodarskem poslopju sta vzela
mešalno baterijo s priključki, zavitek keksov, žgano
pijačo in razno kuhinjsko posodo. S tem sta povzročila
materialno škodo za 100.000 din.
Eden od storilcev je 8. 7. 1987 ukradel mešalec za beton
v Kasaškem Dolu. 
20. 6. je hotel ogoljufati znanca, ponujal mu je ukraden
bencinski motor z namenom, da si pridobi protipravno
premoženjsko korist. “Kupec” ga ni bil pripravljen ku-
piti, pač pa je obvestil PM.
4. 7. sta se oba pojavila v Ribiški ulici v Mariboru. Na
dvorišču neke hiše sta si  ogledovala betonski mešalec z
elektromotorjem in ga zvlekla na cesto. Oškodovanec
je opazil njuno početje in na njegovo vprašanje, kam
peljeta mešalec, dobil odgovor, da sta se zmenila z
zidarjem, ki dela fasado, da jima ga je on posodil.
Oškodovančeva žena se je takoj po vrnitvi iz službe
odpeljala za storilcema in jima pri gozdu za Tremi
ribniki ukazala, da mešalec takoj vrneta, kjer sta ga
vzela.
Storilca sta ga odvlekla nazaj in odšla neznano kam.
Mešalec je bil vreden 100.000 din.

Dokazanih kaznivih dejanj  je bilo še več. 25. 8. 1987 je
bila podana kazenska ovadba za glavnega “pobud-
nika”, 2. 10. istega leta mu je bila odvzeta prostost.
Obsojen je bil na 7 let zapora.

ROP POŠTE NA KOGU PRI ORMOŽU, 6. 1. 1987

Storilec je 6. 11. 1987 ob 8. 45 uri zamaskiran ter
oborožen s pištolo, znamke Walther, kal. 7.65, in lovsko
puško bokovko vstopil v prostore pošte na Kogu.
Uslužbenko je potisnil v telefonsko govorilnico, od
druge poštne uslužbenke pa, z vanjo naperjeno puško,
zahteval, naj mu izroči denar.
Iz predala delovne mize mu je izročila 614.257 din.
Ropar je hotel še več denarja, tedaj pa se je v bližini
objekta pojavil poštar. Storilec je z notranje strani
zaklenil vrata in ukazal poštarju, naj se odstrani.
Čez čas je sam zapustil poštne prostore ter se z
motornim kolesom, ki ga je imel v neposredni bližini,
odpeljal neznano kam. Med  begom je s pištolo dvakrat
ustrelil v zrak, da ga ne bi zasledovali. 
Na podlagi danega opisa ter obvestil občanov so
storilca še isti dan izsledili in prijeli. Pri njem so našli
denar, med drugim tudi 5 označenih bankovcev, ki so
izvirali iz ropa pošte na Kogu. Zasegli so mu denar,
lovsko puško, pištolo znamke Walther, motorno kolo
Tomos, plašč, čelado za motor,  lovsko in drugo strelivo
ter maskirno pokrivalo, narejeno iz majice črne barve z
izrezom za oči.
Z zbiranjem nadaljnjih obvestil je bilo ugotovljeno, da
lovska puška izvira iz kaznivega dejanja velike tatvine
iz stanovanjske hiše v Ljutomeru,  storjene 25. 10. 1987.
Predmet kaznivega dejanja je bilo tudi motorno kolo,
ki ga je storilec tudi ukradel v Ljutomeru.
Storilec tovrstnih kaznivih dejanj je bil povratnik.

NAVADNA TATVINA V TEHNIČNEM MUZEJU V
BISTRI PRI VRHNIKI, 7. 11. 1987

V noči na 7. 11. 1987 je bilo vlomljeno v prostore
Tehničnega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki.
Storilec je prišel v notranjost tako, da se je povzpel
skozi okno lovskega oddelka v prvo nadstropje, do
katerega je prišel po nosilcih trte oziroma plezalke. Ko
je ugotovil, da je okno z notranje strani založeno in
zabito z deskami, se je vrnil na dvorišče in pred
drvarnico našel 4 m dolgo desko. Nanjo je pribil več
krajših letvic ter si na ta način izdelal provizorično
lestev. Postavil jo je pod okno istega oddelka, se po njej
povzpel do okna, razbil šipo in zlezel v notranjost.
Neovirano je prišel v oddelek s trofejnim orožjem. Tam
je z viličastim ključem, ki ga je prinesel s seboj, odvil in
odlomil vijake, ki so varovali steklen pokrov nad
razstavljeno lovsko puško s posvetilom: “Predsedniku
Titu delavci Save. Izdelano Sava – Puškarna. Kranj
1960”. Puško je vzel in kraj dejanja zapustil po isti poti.
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Znanec je storilcu obljubil, da mu bo prodal ukradeno
puško za  3000 DEM. Skupaj s kupcem sta se pripeljala
iz Radovljice v Ljubljano in od storilca sprejela
ukradeno puško. Ker prodaja po predvidenem načrtu
ni uspela,  jo je storilec skrival pri mnogih znancih. Po
informaciji o kaznivem dejanju v javnih občilih je
storilec prosil znanca, ta pa je o dogodku obvestil še
druga dva, da bi jo skupaj skrila oziroma zakopala.
Vsi trije so puško zakopali pol metra globoko v
Šobčevem bajerju, blizu avtokampa Šobec pri Lescah.
Ta kraj so 22. 11. 1987 tudi pokazali, vendar puške tam
ni bilo več. O izginotju orožja niso vedeli ničesar. 
23. 12. so delavci ONZ zasegli storilcu zgornji del
zelene trenerke, ki so ga pokazali dvema osumljen-
cema. Oba sta z gotovostjo prepoznala barvo in
material ter povedala, da je bila puška, preden so jo
zakopali, zavita v spodnji del iste trenerke.

Isti storilec je v noči na 20. 3. 1987 vlomil tudi v
pisarno tovarne dvokoles Rog v Ljubljani, od koder je
bilo odnešenih  6 pištol, znamke CZM 70, in 2 pištoli,
ĆR VZOR. Eno od teh so našli pri storilcu,  čeprav je
sam trdil, da je pištolo dobil od nekega gostilničarja v
Radečah. Ta je bil že nekaj dni pred dano informacijo
mrtev. Pri preverjanju so ugotovili, da izjava ni
resnična. 
23. 3. 1987 so delavci UNZ Ljubljana podali kazensko
ovadbo  za kaznivo dejanje vloma v Rog v Ljubljani.

VLOMNE TATVINE V STANOVANJA V MARIBORU,
OD 3. 11. 1988 DO 1. 3. 1990

Storilca sta 3. 11. 1988 med 6.00 in 11.30 uro vlomila v
stanovanje na Štantetovi ulici v Mariboru tako, da sta
z roko navzven zvila spodnji del poštnega nabiralnika,
ki je v pritličju bloka. Iz njega sta vzela ključ, s katerim
sta nato odklenila stanovanje. Iskala sta denar in
zlatnino. Iz omare sta vzela 51.000 din, 200 ASCH, 2
zlati zapestnici, 3 zlate prstane, konverter za TV in
modri hranilnik s kovanci. Po storjenem dejanju sta
vrata z notranje strani zaklenila, stanovanje pa zapustila
skozi okno otroške sobe.

13. 11. 1988 je eden od obeh storilcev vlomil v stano-
vanje v Ulici bratov Greif na isti način kot prvič in iz
omare odnesel 126.000 din, 400 DEM in radio-
kasetofon.
8. 2. 1989 je isti storilec vlomil v stanovanje v ulici
Šercerjevih brigad na isti način. Iz regala v sobi je vzel
poročni prstan, verižico, radio z uro in 50.000 IL.
12. 2. istega leta je ponovno nasilno prišel do ključa v
poštnem nabiralniku in z njim odklenil vrata sta-
novanja v središču Maribora. Iz njega je odnesel TV
sprejemnik, 2 zlata prstana, bankovec za 20.000 din ter
več neveljavnih kovancev tuje valute.
19. 12. istega leta je na isti način vlomil v stanovanje v
Gospejni ulici in iz stanovanja odnesel 1995 DEM,
3000 ASCH, 500 din, kasetni radio, 3 kasete in žensko
zlato zapestnico.
Sledi, najdene na kraju kaznivih dejanj, so bile
identične s primerjalnimi prstnimi odtisi osumljenca.
1. 3. 1990 ob 5. uri mu je bila odvzeta prostost in je bil
istega dne ob 19. uri priveden k preiskovalnemu sod-
niku Temeljnega sodišča v Mariboru.

POŽIGI GOSPODARSKIH POSLOPIJ NA OBMOČJU KS
DRSKA, OD 1986 DO 1989

Storilec, rojen 1957, zaposlen v DO Varnost v Novem
mestu, je storil kaznivo dejanje požiga po čl. 180/ I KZ
RS v nadaljevanju s tem, da je:

♦ 8. 10. 1986 ob 19. uri požgal gospodarsko poslopje
na Drski 62;

♦ 19. 5. 1988 podtaknil požar v pisarniških prostorih
DO Krka;

♦ 28. 8. 1988 ob 23.45 uri požgal kozolec v Irči vasi;
♦ 1. 10. 1988 ob 22.49 uri požgal gospodarsko po-

slopje na Drski 38/A;
♦ 9. 4. 1989 ob 23. uri požgal gospodarsko poslopje

na Drski 57;
♦ 29. 7. 1989 podtaknil požar v skladišči IMV Adria,

kjer je zgorela velika količina stiropora;
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♦ 30. 7. 1989 ob 0.15 uri požgal kozolec na Belo-
kranjski cesti 18;

♦ 26. 8. 1989 ob 23.35 uri požgal kozolec na Drski
23/A.

Od 1986 dalje so se na območjih KS Drska in Šmihel
razmeroma pogosto pojavljali požari na gospodarskih
poslopjih in kozolcih. Pri raziskovanju kaznivih dejanj
so delavci ONZ  po metodi eliminacije izključili ostale
vzroke za njihov nastanek in zaključili, da poslopja
požiga do takrat neznan storilec.
Pri analiziranju požarov (požigov) so kriminalisti
ugotovili, da se pojavljajo na gospodarskih poslopjih
in kozolcih na  območju KS Drska, od 8. 10. 1986 dalje,
ko je zgorelo  gospodarsko  poslopje na št. 62.
Na podlagi analize kaznivih dejanj je bil sestavljen
načrt raziskave. Predvidevanja, da je storilec domačin
ali iz bližnje okolice, so bila pravilna; da je storilec
piroman ali bolnik s kakšno drugo duševno boleznijo,
so kriminalisti po zbranih obvestilih ugotovili skupaj z
izvedencem, ko so storilca odkrili. 
Po vsakem požigu so kriminalisti preverjali alibije
osumljencev, tako da je na koncu med možnimi storilci
ostal le pravi.
Pripravili so načrt za primer ponovnega požiga. Do
tega je prišlo 26. 8. 1989 ob 23.35 uri, ko je zgorel
kozolec na Drski 23/A. Že med ogledom je bil
osumljenec prijet po členu 196 ZKP. 
Na prvem razgovoru je zanikal kakršnokoli povezavo s
požigi. Pristal je na poligrafsko testiranje. Naslednji

dan, preden je šel na testiranje, je požige priznal in
opisal vsakega posebej. V razgovoru je navedel dejstva,
za katera je lahko vedel le storilec. 
V nadaljnjih pogovorih z njim so kriminalisti ugo-
tovili, da je živel v skupnem gospodinjstvu z očetom,
materjo in mlajšim bratom. Bil je samski, samotarski,
brez vsakršne družbe. V gostilne ni zahajal, zato so ga
imeli vaščani za čudaka. Obiskoval je osnovno šolo s
prilagojenim programom in končal 7 razredov. Do
služenja vojaškega roka je bil zaposlen v IMV,
Novolesu in Novoteksu. Vojaški rok je 1976 služil v
Ljubljani, vendar samo tri mesece, nakar je bil napoten
v psihiatrični bolnišnici Planika in Polje. Predčasno je
bil odpuščen kot trajno nezmožen za služenje
vojaščine.
Odslej se je še bolj zadrževal doma. Zaradi odpusta iz
vojske in ker ni mogel navezati stikov z okolico, je padel
v duševno stisko, zaradi česar je tudi poskušal narediti
samomor z utopitvijo. 
1980 se je zaposlil pri podjetju Varnost, kjer je bil
zaposlen do prijetja.
V času preiskave ga je pregledal psihiater – sodni izve-
denec, ki je ugotovil, da je osumljenec intelektualno
podpovprečna oseba s težavami pri obvladovanju
notranjih impulzov, z izrazito slo po požiganju (piro-
manija), in sicer tiste vrste, ki ima povsem jasno in
izrazito seksualno obeležje.
Zaradi ugotovljenih dejstev mu je bila izrečena kazen 3
let zapora in ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja ter varstvo v zdravstvenem domu.
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ROP V GRAŠČINI NA NORIČKEM VRHU, 9. 11. 1990

Neznani storilci so 9. 11. 1990 okrog 0.10 ure vlomili v
graščino na Noričkem Vrhu in si nasilno, z grožnjo in
neposrednim napadom na življenje in telo, prilastili
denar in različne  predmete v skupni vrednosti 250.000
din. Med storitvijo kaznivega dejanja so oškodovanki
povzročili lahke telesne poškodbe.
Oškodovanka se je kot običajno pripeljala iz službe
domov okrog 22.30 ure. Avto je parkirala pod
napuščem prizidka svoje graščine, nato je izstopila,
vstopila v stanovanje in vrata za seboj zaklenila.
V dnevni sobi je prižgala televizijo, v kuhinji si je
pripravila večerjo in jo pojedla pred televizorjem. Do
0.05 ure je gledala televizijo, nato je brala časopis.  
Ob 0.10 uri  je neznanec pozvonil pri  glavnih vhodnih
vratih. Dva storilca pa sta že pred tem, verjetno še
takrat, ko je oškodovanka gledala televizijo, na poteg
za kljuko vlomila stranska vrata in se prikradla v avlo,
saj sta takoj, ko je oškodovanka stopila v avlo in
vprašala, kdo zvoni, skočila nanjo in jo podrla na tla. 
Med prerivanjem je eden izmed storilcev odklenil
glavna vhodna vrata. Ta ji je takoj poskušal na roke
nadeti kovinske lisice. Ker se je upirala in ji ni uspel
natakniti lisic, ji je na podlaket nastavil konico
bajoneta in v srbohrvaškem jeziku zahteval: “Radite,
šta mi očemo!” 
Nato so ji grobo vklenili roke na hrbtu in jo odpeljali v
WC, kamor so prinesli tudi fotelj. Eden od treh je
zahteval, da naj sede v fotelj in naj miruje. Za tem ji je
preko obraza zavezal bel medicinski povoj, kot bi ji
hotel zavezati oči, vendar ji je povoj ovil nad očmi.
Preiskali so vse prostore v pritličju in v zgornjem
nadstropju graščine ter odtujili naslednje predmete:

♦ 1.300 din,
♦ 250 ASCH,
♦ EUROCARD na ime oškodovanke,
♦ elektronski vžigalnik črnozlate barve,
♦ posrebren jedilni pribor - komplet za 12 oseb,
♦ 6 starinskih oljnih slik (pet portretov in eno

pokrajinsko),
♦ 2 ženska prstana iz belega zlata z vgrajenima

briljantoma, premera 4 do 5 mm,
♦ par briljantnih uhanov,
♦ dve manjši zlati ženski uri z vgrajenimi drobnimi

briljanti  na pokrovčku, obe na zlatih verižicah,
♦ ženski prstan iz rumenega zlata z vgrajenim

kamnom zelene barve,
♦ dve biserni ogrlici,
♦ več različnih brošk,
♦ velik rimski zlatnik z likom rimskega cesarja,
♦ več cekinov z likom Franca Jožefa,
♦ srebrno dozo za cigarete z vgraviranima imenoma

Erik - Inge,
♦ srebrno posodo s pokrovom, premera 20 cm,

♦ posrebreno posodico okrogle oblike na treh nogah,
♦ srebrn pepelnik na štirih nogicah,
♦ srebrno okroglo posodico  za cigarete,
♦ srebrno stojalo za vžigalice  na štirih nogicah,
♦ pet porcelanastih krožnikov z vrisanimi cvetlicami,
♦ svečnik iz medenine, visok 15 cm,
♦ 2 porcelanasti figurici z likom Japonca z otrokom v

naročju in gejše,
♦ svetlorjavo žensko denarnico,
♦ 1 kg kave MEIN PRESIDENT,
♦ torbico avstrijske proizvodnje,
♦ ročno blagajno, sive barve, velikosti 25 X 20 cm,
♦ štiri čokolade in 
♦ slušalko brezžičnega telefona, znamke CHAL-

LENGER. 

Med preiskovanjem prostorov je storilec, ki je že prej
govoril z oškodovanko, večkrat prišel do nje, jo
spraševal, kje ima denar, če ima zlatnino, spraševal jo je
o starosti slik, kdo je na njih naslikan in kolikšna je
njihova vrednost.

Denar in kartico Eurocard so storilci našli v oško-
dovankini ročni torbici, zlatnino v kovinski prenosni
blagajni, ostale predmete pa po sobah v pritličju in
nadstropju graščine. Slike - olja, ki so jih storilci od-
nesli, so sneli iz okvirov tako, da platen niso poško-
dovali. Le od ene slike je bil najden košček  platna, ki so
ga odtrgali. Sliko, motiv cerkve v Benetkah, so storilci
odtujili skupaj z okvirom.

Preden so storilci zapustili graščino, je eden od njih
govoril z oškodovanko in ji rekel, da bodo odšli in da jo
bodo pred tem zvezali, ker ji lisic ne morejo pustiti na
rokah zaradi serijske številke. Zvezali so jo za fotelj v
dnevni sobi; obe roki so ji privezali na naslonjalo za
roke, prav tako so ji k fotelju privezali noge in telo v
višini vratu. Zvezali so jo s kabli električnih luči, ki so
jih potrgali v dnevni sobi.

Med vezanjem je bil storilec “obziren”, saj ji na njeno
prošnjo rok ni zategnil premočno, obul ji je copate,
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pokril z odejo in vklopil termoakumulacijsko peč, da je
ne bi zeblo. Pred tem je večkrat poudaril, da so
profesionalci, da za seboj ne bodo pustili nobenih
sledi, da odhajajo v Avstrijo in da jo bo v roku 7 ur
prišel nekdo odvezat. Oškodovanka mu je dala
telefonsko številko  podjetja Radin, kjer je zaposlena, in
ime sodelavca.
Preden so storilci zapustili graščino, so prerezali žico
med telefonom in slušalko, s seboj pa so odnesli tudi
slušalko brezžičnega telefona, očitno zato, da bi ji
preprečili telefonirati, če bi se osvobodila vezi.
Objekt so zapustili skozi stranska vrata, ker
oškodovanka ni slišala, da bi se odprla glavna vhodna
vrata. Ta so zaklenili z zunanje strani in ključ pustili v
vratih. Od graščine so se oddaljili peš, ker oškodovanka
ni slišala brnenja avtomobilskega motorja ali česa
podobnega. Po njeni oceni so zapustili kraj kaznivega
dejanja ropa okrog 3. ure.
Ker oškodovanka ni slišala njihovega odhoda, se ni
premaknila do jutranjega hrupa. Takrat je najprej
poskušala telefonirati na PM. Ker ji ni uspelo, se je ob
6.30 uri pripeljala na PM in naznanila rop.
Med zdravstvenim pregledom je bilo ugotovljeno, da je
lažje poškodovana po rokah in obrazu in da je doživela
hujši psihični šok.
Za storilci in odtujenimi predmeti so delavci ONZ
poizvedovali na široko. O ropu in ukradenih pred-
metih so obvestili poleg vseh UNZ v Sloveniji tudi
ONZ Hrvaške in avstrijske varnostne organe. O sto-
rilcih do danes ni sledu. 

POŽAR V ZBIGOVCIH, 12. 1. 1991

12. 1. 1991 je izbruhnil požar na stanovanjski hiši v
Zbigovcih, kjer sta živela partnerja v zunajzakonski
skupnosti ter njegova otroka, stara 4 in 5 let. V požaru
sta oba otroka zgorela.
Z zbiranjem obvestil so delavci OKS ugotovili nas-
lednje: vsi štirje so se pripeljali domov od novogradnje
stanovanjske hiše. V kuhinji je gospodinja zakurila star
zidan štedilnik, nato so se odpravili k počitku v spal-
nico. Vrata med spalnico in kuhinjo so zaradi toplote
pustili odprta.       
Preden so odšli spat, je gospodinja ponovno naložila
na ogenj, tudi zato, da bi se posušilo perilo, ki ga je
sušila nad štedilnikom.
Spali so na dveh kavčih.
Okoli 22. ure je očeta zbudil dim in vonj po gorenju.
Stekel je v kuhinjo, prižgal luč in videl, da v kotu, kjer
je bil štedilnik, močno gori. Z vedrom vode je
poskušal požar pogasiti. Zbudila se je tudi partnerka
in v “šoku”, kot je izjavila sama, stekla iz sobe, pri tem
pa pozabila na otroka, ki sta spala. Ko se je na
hodniku spomnila nanju, v spalnico ni mogla več, saj
je tudi kuhinjo v celoti zajel ogenj. Oba sta stekla iz
hiše z namenom, da rešita otroka skozi spalnično

okno. Razbila sta okno, skozi okno pa zaradi železnih
križev na njih nista mogla. Oče otrok se je mednje
zagozdil, pri tem pa že začutil opekline, saj je tudi
spalnica že gorela. Stekla sta k sosedom, ki so
poklicali gasilce in milico.

Pri ogledu požarišča so našli obe trupli otrok, eno po-
polnoma zoglenelo, drugo bolje ohranjeno, vendar so
tudi pri drugem okončine popolnoma zgorele.

Prepoznava otrok je bila opravljena na podlagi ož-
ganih oblačil. Po odredbi preiskovalnega sodnika je
bila opravljena sodna obdukcija, pri kateri so ugo-
tovili, da sta se otroka zastrupila s CO, poškodbe na
trupelcih pa so nastale zaradi ognja že za časa smrti.

VLOMNA TATVINA V NENASELJENO STANOVANJ-
SKO HIŠO V JANEŽEVCIH, OD 16. 1. DO 1. 2. 1991  

Na podlagi prijave lastnice nenaseljene stanovanjske
hiše  v Janeževcih, da je bilo vlomljeno, so delavci UNZ
Maribor opravili ogled kraja kaznivega deajnja in
ugotovili naslednje:

♦ v hiši po pripovedovanju lastnice ni bilo opaziti
bistvenih sprememb. V prostoru, nekdanjem go-
vejem hlevu, je bila najdena železna blagajna, rjave
barve. Na hrbtni strani je bila odprtina v velikosti
30x40 cm, v notranjosti pa so našli nekaj voščilnic
in drugih papirjev. Na tleh okoli blagajne je ležala
najrazličnejša dokumentacija, stornirani čeki,
pisma, nekaj kovancev itd. Na tleh sta bli najdeni
tudi dve rezalni plošči za kotno brusilko. So-
rodnik oškodovanke je povedal, da rezkalki nista
oškodovankina last in ju pred vlomom ni bilo
tam.

Ob vhodu v kolarnico s severne strani je bil najden večji
kol in na njem opazna zelena barva. Zraven sta ležali
bunda iz jeansa in brisača. Tudi to ni bilo oškodo-
vankina last.
Na kraju ogleda je vodja poštne enote Trnovska vas
povedala, da je najdena železna blagajna last njihove
pošte, ki je bila ukradena pri zadnjem vlomu pred
nekaj dnevi.
Pri daktiloskopskem pregledu kraja kriminalisti niso
našli sledi papilarnih linij. Železna blagajna je bila
odprta, notranjost zadnje stene razbita oziroma raz-
sekana. Tako je bil možen dostop v notranjost
blagajne z roko. Na notranji pločevini  zadnje stene je
bilo več kvadratnih in pravokotnih odprtin v velikosti
2 x 2 cm. Po sledeh na pločevini zadnje stene so
kriminalisti ugotovili, da je bila ta izrezana z rez-
kalko.
Na kraju so zavarovali tudi barvi blagajne, dve
izrabljeni rezkalni plošči za kotno brusilko in najdeno
sled zelene barve na lesenem kolu zunaj hiše.
Storilcev niso odkrili.  
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ROPI NA BENCINSKIH ČRPALKAH: V ŠENTRUPERTU
V SAVINJSKI DOLINI, 11. 6. 1991, V RUPI V R
HRVAŠKI, 16. 6. 1991, IN V TREBNJEM, 19. 6. 1991

Do prvega oboroženega ropa na črpalki v Šentrupertu
ob glavni cesti med Celjem in Ljubljano je prišlo 11. 6.
1991 okoli 22. ure. Črpalkar, star 31 let, je končal delo
in se odpravljal domov. Tedaj je planil v prostore
črpalke oborožen ropar in z več streli iz pištole, kal. 9
mm, žrtev ubil.
Medtem ko je tekla obširna preiskava za storilcem
roparskega napada, sta roparja na Inini črpalki v Rupi
ob 4.30 uri brez milosti streljala na 41-letnega
črpalkarja. Krogla ga je zadela v čeljust, nadaljevala pot
skozi levo ramo in se ustavila pod levo ključnico.
Črpalkar je preživel, vendar je invalid.

19. 6. 1991 ob 3.45 uri je bil oborožen rop na bencinsko
črpalko v Trebnjem, kjer je pod streli iz pištole umrl
46-letni črpalkar iz Trebnjega.
Na podlagi opisa, ki ga je posredoval hrvaškim
kriminalistom ranjeni črpalkar iz Rupe, so izdelali
fotorobot domnevnega storilca.
Na kraju ropa v Trebnjem so kriminalisti in miličniki
našli osebni avtomobil znamke Jugo, rdeče barve, ki sta
ga roparja pustila na črpalki in se odpeljala naprej z
zastavo 128, last umorjenega črpalkarja. V zapuščenem
avtomobilu je bila najdena osebna izkaznica in vozniško
dovoljenje mladeniča iz Velenja, starega 22 let. Še isti dan

sta bila v hotelu Paka v Velenju osumljenca prijeta, drugi
je bil iz Kamnika, star 24 let. Priznala sta vse tri rope in
umora. 
Hladnokrvni ropar, vedno je streljal 22-letni Velenjčan, je
streljal v glavo, kar so potrdile sodne obdukcije, pa tudi
balistične preiskave v kriminalističnem laboratoriju
RSNZ. Tam so ugotovili, da so bile smrtonosne krogle
izstreljene iz iste pištole, španske znamke Lama, kar so
potrdili tudi strokovnjaki nemškega zveznega krimi-
nalističnega urada v Wiesbadnu.
Storilca sta bila obsojena: ubijalec na 20-letno zaporno
kazen, njegov prijatelj, ki je storilca vozil s kraja de-
janja, pa na 9 let in pol zaporne kazni

POŽAR V KOMPRESORSKI POSTAJI PAN AGRIA V
MURSKI SOBOTI, 5. 8. 1991

Uslužbenec kompresorske postaje Pan Agria v Murski
Soboti je storil kaznivo dejanje zoper splošno varnost
zato, ker je 5. 8. 1991 samovoljno kot strokovno neus-
posobljen spravil v pogon elektromotor kompresorja v
kompresorski postaji Pan Agria, ni pa po vklopitvi
odvil priklopnika zaganjača. Posledica nestrokovnega
ravnanja je bila preobremenitev in pregrevanje elek-
tromotorja na vodniku, zaradi česar je prišlo do
izbruha požara. Po nestrokovni oceni je nastala škoda
za 3.000.000 din.
Med ugotavljanjem požara so delavci ONZ in stro-
kovnjak elektro stroke ugotovili naslednje:

– storilec je dobil od pomočnika direktorja nalogo, da
v popoldanskih urah popleska železne cevi ter z njih
očisti rjo. Za delo je potreboval zrak iz kompresorske
postaje. Med delom je odšel domov na kosilo in se
vrnil pozneje, kot se je dogovoril s kurjačem. Kurjač
je odšel domov, ker ga do dogovorjene ure ni bilo
nazaj. Tako se je storilec sam podal v kompresorsko
postajo, kjer je najprej spravil v pogon kompresor
Trudbenik Doboj E 4 NF 20. Vklopil ga je tako, da je
preklopil stikalo na vrhu kompresorja. Ker je kom-
presor deloval v redu, je odšel v halo ter pričel s ples-
kanjem cevi. Med delom je ugotovil, da je pritisk zra-
ka prenizek, zato se je vrnil v kompresorsko postajo,
kjer je delujoči kompresor izklopil. Odšel je do elek-
trične omarice sosednjega kompresorja, preklopil
stikalo in s pritiskom na zeleni gumb spravil kom-
presor v pogon. V hali je nato nadaljeval s pleskanjem
cevi, ko je naenkrat začutil smrad po dimu. Vrnil se je
v postajo, kjer je opazil dim in močno gorenje.

Storilec po zagonu kompresorja ni odvil kolena oziroma
preklopnika na zaganjaču, kar je imelo za posledico
preobremenitev elektromotorja in vodnikov na kom-
presorju. Zaradi tega je izbruhnil požar. Kazalec, ki je
kazal položaj na zaganjaču, je bil v položaju “polazak”,
moral pa bi ga premakniti v “pogon”.
Storilec je priznal, da po zagonu elektromotorja na
kompresorju ni preklopil zaganjača, ker tega ni vedel.
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Oboroženi ropi  na črpalke: v Šentrupertu v Savinjski dolini, 11. 6. 1991,
na Rupi v R Hrvaški, 16. 6. 1991, in v Trebnjem, 19. 6. 1991



POŽAR V OKOSLAVCIH, 12. 9. 1991

12. 9. 1991 je nastal požar na gospodarskem poslopju v
Okoslavcih, občina Gornja Radgona. Požar sta pov-
zročila mladoletnika, ki sta izdelovala maske iz buč, v
katere sta postavljala goreče sveče.
Na eno izmed prižganih sveč na tramu ostrešja gospo-
darskega poslopja sta pozabila, zaradi česar je nastala
ogromna materialna škoda. Zgorelo je celotno ostrešje,
uničena je bila tudi večja količina stelje, sena in slame.

VLOMNA TATVINA V POŠTO V DOLAH PRI  LITIJI,
1. 11. 1991

V noči na 1. 11. 1991 je bilo vlomljeno v pošto na Dolah
št. 9 pri Litiji. Storilec je prišel v notranjost tako, da je
s krampom odtrgal prečni drog, nakar je na vratih
izsekal ključavnico in vrata odprl. Na enak način je
odprl tudi druga vrata. Spravil se je na blagajno,
znamke IKI Primat Maribor, jo prevrnil na sprednjo
stran, na zadnji strani izsekal luknjo in iz blagajne vzel
61.675 SIT.

Pregledal je tudi vsebino ostalih omar in predalov,
vendar ni bilo ugotovljeno, da bi poleg omenjenega
odnesel še kaj drugega.
Storilec se je pred vlomom po lestvi  povzpel na streho,
kjer je pretrgal žice alarmne naprave, sireno pa odnesel
s seboj. 
Storilca niso odkrili.

NAVADNE TATVINE DOMAČIH ŽIVALI, ODPADNIH
SUROVIN, VLOMNE TATVINE V ZIDANICE, GOSPO-
DARSKA POSLOPJA, ROPI IN ROPARSKE TATVINE,
VLOMNE TATVINE AVTOMOBILOV TER VLOMNE
TATVINE V BLAGAJNE

STORILCI: ROMI NA DOLENJSKEM IN V BELI
KRAJINI

Romi omenjene vrste kaznivih dejanj izvršujejo na svo-
jih vsakodnevnih selitvah iz kraja v kraj, ko s celo
družino obiskuejo vasi in prosjačijo hrano zase in za
živali.
Kazniva dejanja izvršujejo predvsem v kriznih obdob-
jih, to je v tistem času, ko nimajo sredstev za preživ-

ljanje in ko v naravi zaradi letnega časa – predvsem
spomladi, ne najdejo hrane za svoje živali.
Z vrtov in njiv največkrat pobirajo krompir, fižol in
paradižnik, za krmo živali pa kradejo koruzo, peso in
seno na njivah ali v gospodarskih poslopjih.
Kradejo predvsem ženske in otroci, in sicer v okolici,
kjer  stalno prebivajo ali pa so začasno naseljeni.
Značilno za ta kazniva dejanja je, da jih občani ne
prijavljajo; prijavljajo le tista, pri katerih gre za večjo
materialno škodo.
Najpogostejši predmet teh kaznivih dejanj so domače
pernate živali, zajci in psi. Poznamo več oblik iz-
vrševanja omenjenih kaznivih dejanj:

1. tatvine domačih živali na dvorišču,
2. tatvine iz nezavarovanih hlevov,
3. vlomne tatvine.

Za Rome je značilno, da so zelo dobri opazovalci. Med
prosjačenjem si največkrat ogledajo, kako so zavaro-
vane domače živali, kje jih hranijo in možnost dostopa
do njih. Kradejo ponavadi ponoči, izberejo si najlažji
dostop do objekta in v objekt. Pri vlamljanju upo-
rabljajo sekiro ali izvijač.
Takoj ko pridejo do živali, jih ubijejo in jih odnesejo do
skrivališča, kjer jih nekaj časa pustijo. Nikoli jih takoj
ne prinesejo v naselje, kjer živijo. V naslednjih dneh
živali skuhajo in pojedo. Ko jih kuhajo, posamezniki
nadzorujejo prihode v naselje.  Ostanke hrane nikoli ne
odvržejo v bližini  bivališča,  ampak vse zakopljejo stran
od naselja ali jih zažgejo.
Storilci kaznivih dejanj so moški, ki pripadajo eni
družini. Kaznivo dejanje ponavadi storita dva  storilca
ali več. Te oblike kaznivih dejanj se pojavljajo preko
celega leta, več pa jih je pozimi in spomladi.
Ena od oblik preživljanja Romov je tudi zbiranje
odpadnega materiala. Surovine nabirajo po vaških
smetiščih in pri občanih v okoliških vaseh. Pri zbiranju
odpadnih surovin velikokrat storijo tatvino vrednejših
predmetov, ki jih imajo občani spravljene pri hiši ali
pod gospodarskim poslopjem. Jemljejo predvsem pred-
mete iz sive litine, bakra in aluminija. Ukradene pred-
mete razbijejo, ožgejo ali kako drugače preoblikujejo,
da jih ni mogoče prepoznati. Odpadne surovine pro-
dajajo raznim prekupčevalcem ali DO. “Vročih” pred-
metov ne prodajajo v kraju bivanja.
Najpogostejša kazniva dejanja so naslednja: 

1. tatvine bakrenih kablov,
2. tatvine bakrenih žic z drogov,
3. vlomi v skladišča kablov na škodo DO,
4. tatvine bakrenih odpadkov, deponiranih v zaboj-

nikih na škodo DO,
5. tatvine kmetijskih strojev ali njihovih delov ter

akumulatorjev,
6. tatvine aluminijaste kritine in pločevine.
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Vlom v pošto v Dolah pri Litiji, 1. 11. 1991



Muzej organov za notranje zadeve

108

Vlomilsko orodje, ki ga na skrivaj izdelujejo obsojenci v zaporih, in knjiga, sestavljena iz štirih zlepljenih knjig in z izrezanimi listi v njej, v kateri je študent
arhitekture skrival ukradene predmete iz samopostrežne trgovine na Cigaletovi ulici v Ljubljani.

Različno vlomilsko orodje

Različno vlomilsko orodje



Kazniva dejanja izvršujejo posamezniki in skupine, ki
so že organizirane (ogled kraja dejanja pred storitvijo
kaznivega dejanja, dogovor o načinu storitve, pred-
hodno organizirana prodaja, skrivanje in uničenje
predmetov kaznivega dejanja, razdelitev denarja in
način trošenja denarja).

Omenjene vlome ločimo po motivu storitve na:

1. tatvine predmetov, ki so nujni za preživetje,
2. tatvine predmetov za preprodajo.

Za vlamljanje še ne uporabljajo specialnih orodij. Pri
vlamljanju uporabljajo predvsem orodja, ki jih vsako-
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Vlomilsko orodje, tudi skrito v diplomatskem kovčku motoriziranega vlomilca, ki je vlamljal v pošte in trgovine v okolici Novega mesta in drugi predmeti
iz zbirke premoženjskih deliktov.

Najrazličnejše vlomilsko orodje



dnevno uporabljajo za domača opravila. Največkrat
uporabijo sekiro, izvijač in razne oblike železnih
drogov. V objekt vedno vlomijo s silo telesa, skozi vrata
in delno priprta okna, stekel ne razbijajo.

V notranjosti iščejo hrano, denar, zlato in tehnično
blago, ki ga imajo namen prodati. To so radii,  motorne
žage, orožje, električni stroji za obdelavo kovin, lesa in
drugo.

Muzej organov za notranje zadeve

110

Ponaredki oljnatih slik s podpisi R. Jakopič, ki jih je storilcu slikal amater, storilec pa prodajal po izredno visokih cenah kot originalne slike slovenskega
impresionista.

Različno vlomilsko orodje



Pri vlamljanju uporabljajo rokavice in posebna oblačila
ter obuvala, ki jih po storitvi kaznivega dejanja uničijo.
Storilci omenjenih kaznivih dejanj so predvsem moški,
stari od 15 do 30 let. Ženske se pojavljajo le v organi-
ziranih skupinah, ki so sestavljene iz družinskih
članov.
Kazniva dejanja izvršujejo na ta način, da napadajo
občane, ki  živijo na samotnih krajih, starejše občane,
na katere naletijo na samotnih poteh in občane, ki
prihajajo v romska naselja zaradi iskanja spolne
naslade. Pri kaznivih dejanjih so zelo nasilni, žrtve
največkrat fizično napadejo in jih tudi poškodujejo,
grozijo jim s strelnim orožjem, nožem ali sekiro. Žrtve
so navadno  starejši občani, za katere predvidevajo, da
imajo denar in hrano. Kazniva dejanja izvršujejo
posamično, večkrat pa tudi v skupini. Tu gre predvsem
za priložnostna kazniva dejanja.

Načrtna oblika teh kaznivih
dejanj pa je, da žrtev zvabijo v
svoje naselje tako, da ji nastavijo
vabo – mlajšo, zapeljivo Rom-
kinjo na samotnem kraju s
pretvezo, da bo z njim spolno
občevala. Na dogovorjeni kraj
pride več Romov, ki žrtev na-
padejo in si vzamejo denar.
Storilci kaznivih dejanj so mlajši
moški in specialni povratniki.
Vlomi v avtomobile so naslednja
oblika kaznivih dejanj, ki se je
med Romi pojavila pred nekaj
leti. V avtomobile vlamljajo na-
vadno tako, da s trdim pred-
metom razbijejo trikotno okence
ali s potegom za kljuko vrat. Iz
avtomobilov si prilaščajo pred-
vsem denar, oblačila in razne
osebne predmete oškodovancev.
Po kraju storitve ločimo vlome v
avtomobile:

1. parkirane pred stanovanjsko
hišo,

2. parkirane pred gostinskimi
lokali in kinodvoranami,

3. na neorganiziranih parkir-
nih prostorih,

4. parkirane v gozdu v času na-
biranja gob in zelišč. Ome-
njena kazniva dejanja izvr-
šujejo v skupinah. Plen si
delijo na enake dele takoj po
storitvi kaznivega dejanja.

V zadnjih letih so se med Romi
pojavile organizirane skupine
storilcev specialnih povratnikov,
ki načrtno vlamljajo v trgovine,

bencinske črpalke, pošte, zlasti še stoječe blagajne, iz
katerih jemljejo denar in vrednostne papirje. 
Gre za organizirane skupine treh ali več storilcev, ki se
načrtno lotijo izvrševanja kaznivih dejanj.
Pripravijo si načrt za vlom v določen objekt, za prevoz do
objekta, za prikrivanje sledi in predmetov kaznivega de-
janja ter za samo organizacijo izvršitve kaznivega dejanja.
Ta kazniva dejanja izvršujejo tako, da se z avtomobilom
pripeljejo v neposredno bližino kraja storitve,  tu vozilo
skrijejo in se peš napotijo do objekta. 
V objekt ponavadi vlomijo skozi vrata in okna, nato pa
še v prostore pisarne, kjer je blagajna. Blagajno odprejo
z zadnje strani tako, da razsekajo pločevino na
zgornjem predalu blagajne in skozi nastalo odprtino
poberejo denar in vrednostne papirje. Zidne blagajne
izkopljejo iz zida.
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Vlomljene blagajne



Poleg tega da imajo posebne obleke in obuvala, ki jih
po storitvi kaznivega dejanja uničijo, uničijo tudi
druge sledi s tem, da posesajo avtomobile, si umijejo
lase in si priskrbijo alibi za kritični čas. Vsa kazniva
dejanja izvršujejo ponoči med 23. in 3. uro. Ukradeni
denar si takoj razdelijo in ga skrijejo, preden pridejo v
romsko naselje. Na kraj kaznivega dejanja  in z njega se
vozijo po stranskih poteh.
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Ključi za vlamljanje

Ročna železna blagajna podružnice Papirnice Vevče, ki jo je z zidarskim
kladivom razbil mladoletnik in iz nje vzel denar.

Tehtnica, pod krožnikom za uteži obtežena s svincem. Odvzeta je bila
branjevki na tržnici v Ljubljani.

Priprava za ponarejanje številk na šasijah in motorjih različnih
avtomobilov

Vlomilsko orodje, ki so ga uporabljali storilci za razstavljanje koles.

Ponarejeni kresilni kamenčki, ki jih je natakar iz Vidma pri Krškem
prodajal kot prave.



Storilci teh kaznivih dejanj so moški, le redko se jim
pridružijo ženske. Glavno vlomilsko orodje so sekira in
sekači za železo. 
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Vlomilsko orodje, s katerim je železarski delavec vlamljal v železniške
vagone na postaji v Ljubljani.

Blagajna iz pisarne Agrokombinata v Krškem, v katero so storilci vlomili
z avtogenim varilnim aparatom z miniaturnimi jeklenkami.

Vlomilsko orodje, s katerim je storilec vlomil v mlečno restavracijo na
Trubarjevi 8 v Ljubljani.

Vlomilsko orodje, odpirači, veliki in majhni ključi, s katerim je povratnik
iz Ljubljane, zaposlen pri podjetju Remont v Šiški, vlomil na igrišče ob
Celovški cesti in ukradel več športnih rekvizitov.

Vlom v blagajno

Svinjske tace za vlamljanje v železne blagajne (po principu odpiranja
ribjih konzerv), ki so služile vlomilcem v stari Jugoslaviji.
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Revolverja z belim in rdečim ročajem, s katerima sta bili oboroženi
mladoletniški tolpi v Škofji vasi.

Odpirač, s katerim je mladoletnik vlomil v zaklenjeno omaro svoje matere
in ji ukradel denar.

Zvezdo “sherif” so mladoletniki podarili vodji združbe na Jesenicah.
Tolpa je vlamljala v stanovanja, podjetja, trgovine, športna igrišča in v
avtomobile.

Šopi ključev za vlamljanje

Orodje, s katerim je storilec vlomil v telefonsko govorilnico ob železniški
progi med Sežano in Merčem.

Preprosta naprava za odkrivanje žeparjev v Ljubljani, ki so jo takratni
delavci javne varnosti namestili v rezervoar za vodo v javnih straniščih.
Žeparji so namreč pogosto izpraznili denarnice, prazne pa metali v
rezervoarje nad školjkami v javnih straniščih. Naprava je bila povezana
z alarmnim zvoncem. Uspešna je bila toliko časa, dokler je žeparji niso
odkrili.

Hlače “nedolžnosti”, ki jih je svoji ženi naredil 49-letni ljubosumni mož
iz Ljubljane.



PRIMERI IZ KRIMINALISTIČNE ZBIRKE

ONESNAŽENJE VODNEGA VIRA KRUPICA, AVGUST
1983

Na podlagi analize je bilo avgusta 1983 ugotovljeno, da
voda in sedimenti iz Krupice vsebujejo poliklorirane bi-
fenile, in to 0,3 mg/1, v sedimentih pa 55 mg /1. Dopust-
na koncentracija teh snovi je lahko le 0,001 mg/1.
Dne 14. 3. 1984 sta Republiška sanitarna inšpekcija in
Republiška vodovodna gospodarska inšpekcija ugo-
tovili, da je onesnaženost vode v vzročni zvezi z delov-
no organizacijo, ki je v svojem proizvodnem procesu
uporabljala kot surovino poliklorirani bifenil (PCB).
Tega dne so bile ugotovljene razne nepravilnosti v DO
in sicer pri skladiščenju, transportiranju in odstranje-
vanju odpadkov nevarnih snovi.
Na podlagi teh ugotovitev je UIS Novo mesto 25. 4.
1984 podala ovadbo za gospodarski prestopek zoper
DO in odgovorno osebo.
Ker je obstajal sum, da je na območju Bele krajine več  od-
padnih odlagališč in oseb, ki so zbirale odpadni PCB ter
da se posamezne strokovne službe prepočasi ukvarjajo z
omenjenim problemom, so se v zbiranje informacij vklju-
čili tudi delavci kriminalistične službe v Novem mestu. 
Obvestila so zbirali v DO Iskra v zvezi s količinsko upo-
rabo PCB od leta 1963, skladiščenja in transportiranja

PCB, zbirali so obvestila o količinah odpada, ki nastane
ob normalnem proizvodnem procesu in o zdravstvenem
stanju posameznih delavcev, ki so delali s PCB.  
Med občani so zbirali obvestila o črnih odlagališčih, ki
jih je uporabljala DO Iskra in kamor je odvažala
električne kondenzatorje, ki so vsebovali PCB. Zbirala
je obvestila tudi o osebah, ki so zbirale odpadne kon-
denzatorje kot odpadno surovino. 
Dne 9. 10. 1984  so o  svojih ugotovitvah obvestili RSNZ
in pristojno Temeljno javno tožilstvo v Novem mestu.   
V zvezi z onesnaženjem delavci ONZ niso podali kazen-
ske ovadbe na TJT. Ovadbo je podal sanitarni inšpek-
tor UIS Novo mesto. Delavci ONZ so jim zagotavljali le
asistenco pri zbiranju obvestil.
Z omenjeno ekološko katastrofo so se ukvarjali različni
strokovnjakli v RS, ravno tako tudi republiške
ustanove, ki so bile za to pristojne.

LETALSKA NESREČA NA OBMOČJU MALEGA TRI-
GLAVA, 17. 5. 1989

17. 5. 1989 je RSNZ SRS obvestil UNZ Kranj, da je
pogrešano športno letalo Cessna na območju Planine
pod Golico na Gorenjskem. V letalu je bila nemška
družina z dvema otrokoma, starima 9 in 6 let, ki se je
vračala  domov z letališča na Krku.
18. 5. 1989 zgodaj zjutraj je meteorolog na Kredarici
opazil razbitine letala Cessna in trupla ponesrečenih
na območju Malega Triglava. 
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Naprava za prikritje požiga. Nekaj jih je bilo najdenih v okolici Ljubljane.
Storilci, ki so hoteli ostati prikriti, so vrgli, na eni strani prižgano in oteženo
z opeko, bambusovo palico na sosedovo  dvorišče, s katerim so živeli v sporu.
Ko je zagorelo, so imeli že alibi pri prijateljskem sosedu. Vse je zgorelo, tako
da ni bilo mogoče najti dokazov, da je šlo za požig. 

Tri grobo izdelane stiskalnice, ki jih je storilec kazal kmetoma kot orodje
za ponarejanje denarja. Dejal je, da nima denarja še za četrto sti-
skalnico, ki je nujna za postopek. Sklenili so pogodbo, da bodo skupaj
izdelovali denar. Kmeta sta mu dala denar, že naslednji dan pa
ugotovila prevaro. Za goljufom je izginila vsaka sled. 

Letalska nesreča na območju Malega Triglava, 17. 5. 1989



Ob 14.30 uri je skupina gorskih reševalcev prišla peš
skozi Krmo do kraja nesreče. Ugotovila je, da je letalo
treščilo v steno Malega Triglava, razbitine in trupla
ponesrečenih pa so bila raztresena po snežnem plazu
in na ledeniku v dolžini 200 m.
Delavci ONZ so ugotovili naslednje:
Letalo je 13. 5. 1989 pristalo na letališču na Krku in se
vračalo 17. 5. 1989 v isti zasedbi v Nemčijo. Pred pole-
tom so delavci meteorološke službe letališča Krk od-
svetovali polet zaradi slabih vremenskih razmer, vendar
pilot nasveta ni upošteval. 
Kontrola letenja na Brniku je omenjeno letalo oddala
avstrijski kontroli letenja ob 17.15 uri. Ob 17.24 uri  se
je omenjeno letalo ponovno javilo brniški kontroli
letenja z obvestilom, da potrebujejo radarsko pomoč. V
tem trenutku je bila zveza prekinjena.
Prve informacije so nakazovale možnost, da je letalo
strmoglavilo na območju Golice, kamor je bil usmerjen
tudi helikopter LEM RSNZ SRS.
Dejansko stanje pa je odkril meteorolog na Kredarici. 

POGIN KRAV V HLEVU V CANKOVI, 2. 9. 1991

Uprava za notranje zadeve v Murski Soboti je bila 2. 9.
1991 obveščena, da je zaradi dotrajane električne
naprave poginilo 7 krav pri kmetu v Cankovi.
Pri ogledu so delavci ONZ ugotovili, da je 1. 9. 1991
lastnik  nahranil krave ob 18. uri, voda pa je v napajal-
nike dotekala po potrebi, saj so bili napajalniki priklju-
čeni na vodno črpalko.
Z ženo sta zvečer gledala televizijo, nato pa šla spat.
Hčerka in njen fant sta gledala televizijo do 0.10 ure, ko
je fant slišal nenavadno mukanje krav.
Odšel je v hlev in hotel prižgati luč, vendar žarnica ni
zagorela. Ob svetlobi baterijske svetilke je ugotovil, da
vse krave negibno ležijo na tleh in iz gobcev se jim cedi
kri. Obvestil je domače, ki so poklicali OM Cankova.
Izvedenec elektrostroke je naslednji dan ugotovil vzrok
za pogin živine: dotrajanost električnega omrežja v
hlevu in slaba ozemljitev. 
Tuja krivda je bila izključena.
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TABELA 17: Kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja za leti 1999 in 2000

NOKAZ .LGOP NELČ 9991 0002

.XXX AJNEŽOMERPNIIDUJLTSONRAVONŠOLPSREPOZ.D.K 782 903

itsonravenenšolpsvetičorzvoP-713 042 982

itsonvajedinebdargirpitsonravenvetičorzvoP-813 02 6

varpanhinvajejnečinuilaejnavodokšoP-023 32 41

jnemanzhiksjicakinumokeletabarolZ-223 4 -

itsonravenvetinrvdoeN-323 - -

NOKAZ .LGOP NELČ 9991 0002

.IXXX ATEMORPAGENVAJTSONRAVREPOZ.D.K 94 55

atemorpagenvajtsrvhinbesopejnažorgO-623 21 81

ilamejnajedminravenzatemorpagenvajejnažorgO-723
movtsders 72 03

utemorpmenvajvavtsrozdanvetitsupO-823 1 -

zerbičersenintemorpvacnavodokšopvetitsupaZ-923
ičomop 9 7

NOKAZ .LGOP NELČ 9991 0002

.IIXXX ENIRBODENVARANNIROTSORP,EJLOKOREPOZ.D.K 331 921

arotsorpniajlokoejnečinuniejnavejnemerbO-333 61 12
molizovminrotomzajlokoejnetondervzaR-433 3 4

ovažrdvivonshinravenejnašanV-533 - -
ivonshinravenejnagaldoonvarpitorP-633 4 2

edoventipejnežansenO-733 3 3
emrknilivižejnežansenO-833 2 1

eninčimerpenejtezvazonvarpitorP-933 41 1
ojvonsovijldokšsvodasanejnečinU-043 1 -

vodzogejnavečinU-143 21 -
ilavižejnečuM-243 61 51

voltinokazeN-343 06 76
volobirtinokazeN-443 2 2

TABELA 18: Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine za leti 1999 in 2000
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D.K.
vecnejlmusoolivetŠ

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ajndovziorpanečivarpueN
ilimamztemorpni 432 642 223 093 825 227 438 638 401.1

ajnavižuejnačogomO
alimam 19 38 351 941 422 053 233 504 464

japukS 523 923 574 935 257 270.1 661.1 142.1 865.1

5.3 Zbirka ilegalih drog

TABELA 19: Število osumljencev zaradi kaznivih dejanj v zvezi z mamili v RS od 1992 do 2000

. D.K
)hidamok.zohimargv(limamhinežesazeničiloK

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

)g(nioreH 388.51 920.02 928.31 251.81 175.42 828.92 601.64 072.23 356.293

)g(anauhiraM 233.91 594.49 952.16 419.92 695.43 555.74 406.277,2 651.942 642.314,3

)g(šišaH 682.7 615 941 054.2 834.5 014.1 859.1 226.46 912.1

)g(niakoK 511 418.2 327.1 142.3 038 375.3 225.3 085.1 789

).sok(DSL 822 193 481 511.2 749 651 35 215 95

)ekidas(.ponokaksjidnI 828 000.8 029.8 541.7 910.5 449.44 354.41 691.8 453.3

).lbat(nodateM 004 942 688 722.2 681 18 601 2 542

).lbat(izatskE - 06 - 453.7 680.81 044.7 694.4 947.1 829.72

).lbat(nipezaiD - - - - 831.1 673 213.1 126 ...

).lbat(nimatefmA - - - - 266 014.1 933 374 903

TABELA 20: Zasežena mamila v RS od 1992 do 2000

limamatsrV
sokamorizomargazMEDvaneC

5991 6991 7991 8991 9991 0002

)g(nioreH 001-08 021-06 001-06 031-011 001-08 09

knuks.zo)g(anauhiraM 5od 52-5 52-01 01 61-01 51-5

)g(šišaH 01-5 51-5 51-01 51-01 02-51 02-51

)g(niakoK 051-09 081-09 002-09 002-071 041 031

)lm52ajiculos(nonatpeH 03 03 04 04 02 03-02

)etelbat(izatskE 52-51 52-9 02 05-02 02-51 42-41

TABELA 21: Cena mamil na drobno od 1995 do 2000

oteL hilrmuolivetŠ

0991 3
1991 5
2991 9
3991 9
4991 4
5991 21
6991 61
7991 61
8991 81
9991 91
0002 21

oteL ilimamzizevzvikšrkerP

0991 171
1991 531
2991 502
3991 563
4991 814
5991 697
6991 471.1
7991 377.1
8991 459.1
9991 072.2
0002 421.3

TABELA 22: Umrli zaradi uživanja mamil v RS 
od 1990 do 2000

TABELA 23: Število prekrškov v zvezi z mamili  v RS 
od 1990 do 2000



PRIMERI IZ ZBIRKE ILEGALNIH DROG, IZ
ZGODOVINE ZAKONODAJE O DROGAH,
NACIONALNI PROGRAM, ZDRAVLJENJE,
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA, URAD
ZA DROGE PRI VLADI RS  

NEKAJ IZ ZGODOVINE ZAKONODAJE O DROGAH

LETO 1773
Angleški trgovci tihotapijo prvo pošiljko indijskega
opija na Kitajsko. Od 1780 je britanska EAST INDIA
COMPANY razširjala svojo proizvodnjo opija v Indiji in
imela velike dobičke z izvažanjem opija za kajenje na
Kitajsko. V britanskem kolonialnem trgovanju postane
opij pomemben finančni instrument.

LETO 1776
Kitajska oblast obnovi prepoved kajenja opija, ki jo je
sprejela že 1729, in 1800 to prepoved dopolni s pre-
povedjo uvoza.

LETO 1804/1805
Lekarnar F. W. Serturner iz Paderborna je izoliral naj-
pomembnejši alkaloid iz surovega opija in ga po grškem
bogu spanja in sanj Morfeju imenoval morfin. Leta 1827
je firma E. Merck&Co iz Darmstadta pričela komer-
cialno proizvodnjo morfina. S tem se je začel proces, ki
ga zaznamuje vedno večji znanstveni interes za droge in
industrializacija njihove proizvodnje.

LETO 1839 - 1842
Prva opijska vojna. Na poskus kitajskih oblasti, da bi
zmanjšale kajenje opija in Angliji preprečile donosno
trgovanje z njim, se je London odzval z vojaško inter-
vencijo; premagana Kitajska je morala odpreti po-
membna pristanišča za trgovanje z Evropo.

LETO 1856
A. Wood je prvič uporabil metodo subkutanega
injiciranja pri aplikaciji morfija. Pravazova injekcija z
iglo, ki ima v notranjosti kanal (imenovana po svojem
iznajditelju), je med zdravniki postala prestižni sta-
tusni simbol.

LETO 1856 – 1860
Druga opijska vojna. Anglija je dosegla legalizacijo in
obdavčenje opija na Kitajskem. V Evropi in ZDA je pri-
dobivalo vpliv antiopijsko  gibanje (v katerem je prevla-
doval srednji sloj). Problem z opijem so začeli vedno
bolj zaznavati v njegovi univerzalni razsežnosti.

LETO 1859 – 1860 
A.  Niemann,  kemik iz Göttingena, je alkaloid koke, ki
je bil znan že od 1855, poimenoval kokain.

LETO 1874
V Londonu se na pobudo kvekerske skupnosti osnuje
SSOT (Society for teh Suppresion of the Opium Trade).

Ta družba izgrajuje politično opozicijo britansko-
indijskemu trgovanju z opijem in razvija učinkovito
lobiranje. Kritike letijo tudi na cenene snovi za
zdravljenje in uživanje, ki vsebujejo opij in katerih
uživanje je bilo razširjeno med nižjimi sloji mnogih
evropskih dežel.
Medicinska znanost pričenja razvijati koncepte odvis-
nosti, ki temeljijo na posameznih specifičnih snoveh
(odvisnost od morfija, odvisnost od kokaina). Istega
leta je C.R. Wright v St. Mary’s Hospital v Londonu
prvič proizvedel diacetilmorfin.

LETO 1875
V San Franciscu je sprejeta prva kaznovalna norma
proti opiju na Zahodu. Usmerjena je proti kajenju
opija. Kadili so ga kitajski delovni imigranti,  za katere
so v Ameriki po končani gradnji velike transkonti-
nentalne  železnice menili, da so njihova konkurenca. V
ZDA se je postopoma izoblikovala socialno-psihično
učinkovita podoba sovražnika v obliki “rumene
nevarnosti”.
Leta 1887 in 1909 (Opium Exlusion Act ) so še drugi
zakoni Kitajcem prepovedali uživanje opija.

LETO 1895
Britanska Royal Commision on Opium Stady je
prepotovala cel Daljnji vzhod in prišla do sklepa, da
opij tam ni večji problem kot v Angliji alkohol; zato ni
kakšne potrebe po temeljiti spremembi dotedanje
politike v zvezi z opijem.

LETO 1898
V vojni s Španijo ZDA pridobijo lastništvo nad Filipini
in se vzpenjajo kot nova hegemonistična sila na
Pacifiku. H. Dreser, sodelavec v tovarni barv Friedrich
Bayer&Co., znova iznajde diacetilmorfin, ki kot zdra-
vilo postane zaščiteno pod imenom heroin.

LETO 1900
V ZDA je mogoče opaziti pomembno spremembo pri
vzorcu uživalcev drog; namesto socialno integriranih
uživalcev morfija iz srednjega razreda se v velikih
mestih povečuje število uživalcev heroina in kokaina  iz
vrst neintegriranih mladih ljudi. Razprave v medicin-
skih krogih so preobremenjene z represivno prakso;
namesto zdravnikov postajajo za problem z drogami
vedno bolj pristojni policisti in sodniki.

LETO 1905
Neka ameriška komisija za probleme z opijem, ki je
prav tako prepotovala celo jugovzhodno Azijo, pride v
nasprotju s svojo angleško predhodnico do alar-
mantnih ugotovitev.

LETO 1909
Na pobudo ZDA se v Šanghaju sestane mednarodna
komisija za opij; sprejmejo devet zahtev, katerih cilj je
nadzor in zmanjšanje trgovine z opijem.
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LETO 1911/1912
V nizozemskem Haagu poteka na pobudo ZDA in pod
vodstvom škofa Brenta prva konferenca o opiju, ki
postavi temelje prohibicijski politiki v 20. stoletju v
zvezi z drogami. 23. januarja 1912 sprejme 13 držav
udeleženk haaški mednarodni sporazum o opiju,
katerega namen je “postopno zatiranje zlorabe opija,
morfina, kokaina in tudi takih predelanih substanc in
derivatov iz teh snovi, pri katerih bi prav lahko prišlo
do podobne zlorabe”.
Ta sporazum ne temelji na materialnem pravu, ampak
vsebuje zgolj priporočila in je nekakšen znak za začetek
“simboličnega križarskega pohoda” proti drogam (ta-
ko pravi ameriški sociolog R. Gusfild).
Leta 1913 in 1914 sta bili v Haagu še dve konferenci o
opiju.

LETO 1913
Švica podpiše zgoraj omenjeni sporazum (ne da bi ga
ratificirala, saj to zaradi pomanjkljive zakonske pod-
lage ni mogoče).

LETO 1914
V ZDA Harrison Narcotic Act prepove prosto prodajo
opiatov in kokaina. 

LETO 1920
Na osnovi 295. člena versajske mirovne pogodbe  in po-
dobnih določil v pogodbah, sklenjenih v St.  Germainu,
Trianonu in Neuillyu, še 24 držav ratificira zgoraj
omenjeni sporazum iz Haaga.

LETO 1920
Drugo in tretje zasedanje Društva narodov oblikujeta
akcijske načrte za uresničitev ciljev, zastavljenih v haaš-
kem sporazumu. Uporaba drog se umakne v ilegalo,
trgovanje z njimi pa prevzamejo zločinski sindikati in
organizirani kriminal.

LETO 1922
Švica je edina dežela proizvajalka narkotičnih sredstev,
kjer sta uvoz in izvoz prosta. Društvo narodov in ZDA
pričenjajo izvajati pritisk zaradi helvetskega libe-
ralizma v zvezi z drogami; po vztrajnih grožnjah z
bojkotom si zvezni svet naloži, da bo zelo kmalu
ratificiral sporazum iz Haaga (ratificira ga tri leta
kasneje).

LETO 1924/1925
V okviru Društva narodov potekata v Ženevi dve
konferenci o opiju. Na predlog  Anglije, ki si prizadeva,
da bi pozornost odvrnila od kolonialnih problemov z
opijem in jo preusmerila k proizvodnji alkaloidov v
industrijskih deželah (predvsem v Nemčiji in Švici),
potekata vzporedno dve konferenci; ena se ukvarja s
Kitajsko, druga pa v prvi vrsti z Evropo. ZDA
predlagajo prepoved proizvodnje in zdravniške
uporabe heroina, vendar zaradi ostrega nasprotovanja

francoskih in angleških zdravnikov, ki menijo, da je
heroin nepogrešljiv analgetik, predlog ni sprejet.
Vendar sta proizvodnja in izvoz heroina pod strogim
nadzorom, vse več držav pa prevzema ameriško
načelno prepoved heroina. Prvič se nadzor nad
narkotičnimi sredstvi razširi tudi na kanabis.

LETO 1929
Oblikuje se Permanent Central Opium Board (pozneje
Pemanent Central Narcotic Board).

LETO 1931
Limitation Convention je “narkotične snovi” definirala
širše. Legalna proizvodnja heroina v svetu se zelo
zmanjša. V Švici, ki je v letih 1925 – 1929 z dvema
tonama letne proizvodnje vodila na svetovni lestvici
proizvajalcev, je v letih 1934 – 1937 (po uradnih
podatkih) proizvodnja znašala le še 34 kg na leto.

LETO 1930
V ZDA je kanabis izobčen kot “morilska rastlina” in
“ubijalska droga”; leta 1937 je Roosevelt podpisal Mari-
huana Tax Act.

LETO 1936
Še en sprejet sporazum za zatiranje nedovoljenega
prometa z narkotičnimi sredstvi je razširil področje
kaznovanja. Njegov cilj je poenotenje v zvezi s tem.

LETO 1938
Švicarski kemik Albert Hofmann v firmi Sandoz iz Basla
prvič sintetizira lyserkislinski diethylamid (LSD) iz
rženega rožička; leta 1943 odkrije psihadelično učin-
kovanje te substance.

LETO 1948
Sprejet je mednarodni sporazum o nadzoru nad
sintetičnimi in narkotičnimi sredstvi. Švica, ki vztraja
pri ozki definiciji pojma droge, se temu sporazumu ne
pridruži. 

LETO 1951
Švicarski zakon o narkotičnih sredstvih revidirajo;
določila se razširijo tudi na kanabis.

LETO 1953
V newyorškem protokolu le izrazijo potrebo po zatretju
trgovine z narkotiki “pri koreninah”, to je v deželah
proizvajalkah.

LETO 1961
Single Convention Narcotic Drugs z dne 30.  marca je za
takratno pravno polemiko o politiki v zvezi z drogami
odločilen in najpomembnejši med sporazumi. Države,
ki so podpisale to pogodbo, se obvezujejo, da bodo
pridobivanje, proizvodnjo, uvoz in izvoz kakor tudi
distribucijo, uporabo in posredovanje drog izpostavile
vseobsegajočemu nadzoru in kršitve določil tega
sporazuma sankcionirale “v  skladu s svojo ustavo”.
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LETO 1963
Svetovna zdravstvena organizacija pojem toksiko-
manije nadomesti s pojmom (fizične in psihične)
odvisnosti od drog.

LETO 1968 IN NASLEDNJA LETA
Gibanje iz leta 1968 povezuje kritiko družbe s kul-
turnim bojem proti establishmentu; halucinogene
droge,  na splošno “droge izkustva”, ki razširjajo zavest,
imajo pomembno vlogo v subkulturnem “under-
groundu” in omogočajo nove individualne in kolek-
tivne samodefinicije. Od sedemdesetih let naprej se
izoblikujejo  “drogaške scene”, na katere vedno bolj pri-
tiska policijska represija.

LETO 1971
Concention on Psychotropic Substances podvrže psi-
hotropne substance pravni regulaciji analogno kot
enotni sporazum iz 1961. Ameriški predsednik Nixon
je droge razglasil za “državnega sovražnika  št. 1”.

LETO 1972
Dodatni protokol k Single Convention  iz leta 1961, ki
posamezna določila še bolj zaostri.

LETO 1975
Revizija švicarskega zakona o narkotičnih sredstvih.
Odtlej velja tudi uživanje za inkriminirano dejanje.
Kazni se poostrijo, zakon pa se razširi še na amfe-
tamine.

LETO 1975
Vzporedno z intenziviranjem “vojne proti drogam”  v
industrijskih deželah se na treh najpomembnejših
območjih proizvodnje (zlati trikotnik, zlati polmesec,
Latinska Amerika) njihova pridelava izjemno razširja,
nadzira pa jo organiziran kriminal. Trg z drogami je
konec osemdesetih let dosegel letni promet od 300 do
500 milijard dolarjev.

LETO 1988
Dunajski sporazum proti ilegalni trgovini z narkotiki,
o ratifikaciji, zaradi katere so v Švici potekale pole-
mike, predvideva večjo kriminalizacijo ter nadzor nad
trgovino z drogami in njenim financiranjem.

LETO 1989
Z odločitvijo zveznega sodišča sta v Švici financiranje
trgovine z drogami in posredovanje pri financiranju
prvič postali kaznivi dejanji.

LETO 1990
Izjava iz Cartagene (Kolumbija). Ker vse bolj kaže, da je
vojaška strategija boja zoper droge v tretjem svetu
doživela polom, si ZDA v korist War on Drugs
prizadevajo podpirati vlade v Boliviji, Peruju in
Kolumbiji; taka prizadevanja se v letu 1992 z izjavo iz
San Antonia (Texas) še nadaljujejo.

ZAKONI IN PREDPISI, KI UREJAJO POD-
ROČJE  ZLORABE DROG V SLOVENIJI

SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE JE 22. JULIJA 1992
SPREJELA NACIONALNI PROGRAM ZA PREPRE-
ČEVANJE ZLORABE DROG V SLOVENIJI, KI GA JE
PREDLOŽIL POSLANSKI KLUB DEMOKRATSKE
STRANKE 

STALIŠČA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE:

1. Skupščina Republike Slovenije sprejema nacio-
nalni program za preprečevanje zlorabe drog v
Republiki Sloveniji, ki ga je predložil poslanski
klub Demokratske stranke.

2. Skupščina Republike Slovenije nalaga vladi Repub-
like Slovenije, da za uresničevanje nacionalnega
programa v okviru Sveta za zdravje v roku treh
mesecev ustanovi Odbor za preprečevanje zlorabe
drog  v Republiki Sloveniji kot medresorsko delovno
telo, v katerega naj vključi tudi znanstvene in
strokovne delavce, ki bodo s svojim strokovnim
ugledom in avtoriteto zagotavljali kvaliteten pristop
k izvedbi projekta, opredeli prednostne naloge in
ukrepe, pripravi terminski plan operacionalizacije
programa, zagotovi zato finančna sredstva ter
poskrbi za koordinirano dejavnost pristojnih
organov pri izvajanju nacionalnega programa.

3. Glede na dejstvo, da je pojav zlorabe drog prisoten
predvsem med mlado populacijo, nalaga Skupščina
Republike Slovenije svojim delovnim telesom, ka-
terih naloga je tudi  obravnava in preučevanje stanja
na tem področju, predvsem Odboru za zdravstvo,
Odboru za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo, Odboru za delo, zaposlovanje in socialno
politiko, Odboru za mladinska vprašanja ter Komi-
siji za družino, da posebno pozornost namenijo
spremljanju razširjenosti pojava zlorabe drog in
okoliščin, ki ga vzpodbujajo, spremljanju izvajanja
nacionalnega programa ter dajanju s tem povezanih
vzpodbud, predlogov in mnenj Vladi in ministr-
stvom, zadolženim za izvajanje nacionalnega
programa. 

1.   KAJ JE DROGA?

Droga je v prvi vrsti surovina rastlinskega ali živalskega
izvora, ki se uporablja v zdravstvu. Šele nato jo
uvrščamo v snovi, ki delujejo na človekovo duševnost.
Njeno drugo lastnost bolje označujeta naziva “psi-
hotropna” ali “psihoaktivna snov”. Izraza “mamilo” ali
“opojna snov” nista najboljša, ker nimajo vse droge
omamnega ali opojnega učinka.
Droga blaži bolečine, ki jih marsikdaj brez opazne
škode  tudi odpravi. Človek pa v življenju naleti tudi na
“notranje  bolečine” (dr. Lev Milčinski). Stiske, tesnobe,
bojazni, jezo in še vrsto neprijetnih čustev skuša od-
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praviti, zatreti ali vsaj ublažiti. Tu mu je v pomoč
droga, v svojih neštetih oblikah, saj mu lahko prinese:

♦ pomiritev,
♦ omamo,
♦ poživitev,
♦ opoj,
♦ doživetje mističnega sveta, razširjenja zavesti.

Človeške skupnosti so znale uživanju drog postaviti
trdne okvire, tako da je bilo povsem jasno, koliko
kakšne droge se sme zaužiti ter komu in kdaj je to
dovoljeno. Večkrat so drogi pripisovali božanske
lastnosti in je bilo njeno uživanje vključeno v določen
ritual. Mističnega navdiha se še v sedanjosti nismo
docela znebili. Po drugi strani pa državni organi z
represivnimi ukrepi ne uspevajo - tako kot je svoj čas
bilo versko prepričanje - zapreti poti samovolje pri
razpolaganju z drogo.
Odnos do droge je lahko:

♦ zmerno uživanje, 
♦ zloraba in 
♦ odvisnost.

O zmernem uživanju govorimo takrat, ko droga ne
zmoti funkcioniranja organizma, niti duševne dejav-
nosti, niti ne vedenja v škodo človekove družbene narave.

O zlorabi govorimo takrat, kadar so občasna količina
droge in okoliščine, v katerih je človek drogo zaužil,
takšne, da zmotijo organske in psihične funkcije. Vsaka
pijanost je lahko zloraba psihoaktivne snovi. Pijan
človek izgublja fizično ravnotežje, zapleta se mu jezik –
motene so telesne funkcije. Postane bedasto veseljaški
ali nesramno aroganten – motene so psihične funkcije.
Zato zanemari svoje družabne obveznosti doma in na
delovnem mestu – zmoten je tudi v svojem socialnem
vedenju. Vendar lahko po taki pijanosti človek dolgo
ostane abstinenten, brez opaznih bioloških, psiho-
loških ali socialnih posledic.
Sleherni razlog za prvi stik z drogo je lahko odločilen.
Nekaterim ljudjem učinek droge kot doživetje nič ne
pomeni ali imajo po njem neugodne občutke.
Nekaterim pa je “zadetost” od droge nekakšno
razodetje, nekaj novega in jih to spet in spet vabi v
poskuse. Takšni “očaranosti” od droge, pri kateri ne
gre za telesne spremembe in pri kateri ne gre za večanje
dnevne količine snovi, pravimo “psihična odvisnost”.
Pri nekaterih drogah doživi odvisnik zaželeni učinek
le, če se količina povečuje, kar pomeni, da se mu veča
toleranca. Takrat je  droga organizmu potrebna. To se
najočitneje kaže v tem, da nastopijo abstinenčna
znamenja ali “abstinenčni sindrom” ali “kriza”.
Abstinenčni pojavi so temeljna značilnost “fizične
odvisnosti”. Če imamo te težave pred očmi, nam ni
težko razumeti, da taki odvisniki skrbijo za to, da
imajo drogo na zalogi in da zato pogosto postanejo
delinkventi in mučen socialnopatološki problem.

Za fizične odvisnike je v abstinenčni krizi injekcija iste
ali sorodne droge subjektivna rešitev, saj se težave v
kratkem času poležejo. Kadar so v tej fazi telesne
funkcije prehudo prizadete, pa je takšen ukrep tudi
medicinsko upravičen oziroma je postopno znižanje
ustrezen profilaktičen ukrep.
Osebam, ki so psihično in fizično odvisne od drog,
pravimo odvisniki ali toksikomani. Narkoman je le
tisti, ki je odvisen od narkotikov iz skupine opiatov.   
Skušali smo pojasniti količinski odnos do droge. Vemo
pa, da je drog zelo veliko in da se po svojih učinkih tudi
zelo razlikujejo.

KDO SO ODVISNIKI?

Ustreznih meril, s katerimi bi lahko razvrstili osebe, ki
so navezane na droge, ni. Vodilne nagibe smo omenili
že v uvodnem delu pod naslovom: Kaj je droga? Da bi
spoznali resnične vzroke za srečanje z drogo, je treba
poznati več dejstev, in sicer:

♦ katero snov človek uživa,
♦ kakšne droge uživa,
♦ kako jih uživa,
♦ kakšna je intenzivnost zlorabe,
♦ tip odvisnosti,
♦ kateri so vodilni nagibi takšnega ravnanja,
♦ kako daleč je odvisnik v svojem družbenem pro-

padanju,
♦ kakšne posledice je zloraba droge pri njem pustila,
♦ v kakšnem družbenem in kulturnem okolju se

giblje ta človek (ga obsojajo ali tolerirajo), 
♦ kakšen je človek kot osebnost (nevrotik, prikriti

duševni bolnik, konflikten, v kritičnem razvojnem
obdobju, ko se še išče itd.).

Vse te vidike je treba upoštevati pri ocenjevanju uži-
valca droge, ker problem vidimo kot družbeni pojav le
v trikotniku: ČLOVEK, DRUŽBA, DROGA.
Še eno vprašanje se poraja: ali se morda nekateri ljudje
že primarno bolj nagibajo k uživanju drog in kakšne so
njihove osebne lastnosti. Marsikdaj je težko reči, ali so
določene poteze, ki jih odvisnik kaže, vzrok, da se je
navezal na drogo, ali pa so posledica bioloških, psiho-
loških in socialnih dogajanj, ki jim je izpostavljen, ko se
otepa z drogo.
Med značilnosti povojnega vala toksikomanij je gotovo
vredno posebne presoje dejstvo, da segajo po drogi
mladi ljudje. Po alkoholu segajo starejši, in sicer 51 %.
Pri teh je pomembno psihohigiensko okolje v času
osebnostnega razvoja. Ni pomembno vedeti le to,
katero drogo uživa, koliko in kako, pač pa tudi, kakšne
so njegove značajske poteze in v kakšnem družbenem
okolju je rastel in živi. Zato vplivi širšega okolja, ki jih
mladostnik sprejema sprva preko družine, pozneje pa
se jim izpostavlja sam, še dodatno vplivajo na biološke
in psiholiške silnice, ki določajo njegovo individu-
alnost.
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Če je iz otroštva ranljiv, premalo odporen in brez za-
dostne podpore v ljudeh, ki so zanj pomembni, je
mogoče, da so zahteve in pritiski, ki jih prinaša mla-
dostništvo, zanj prehuda izkušnja. Pasti, preko katerih
vodi pot k odraslosti, mu bodo še nevarnejše.
Velikokrat se zgodi, da je mladostnik  namesto pohvale
deležen graje in represije. Prav to pa pri njem še bolj
poraja odpor do avtoritete,  kar se utegne pokazati, ali
z umikom v pasivnost ali pa z aktivnim kljubovanjem.
Izredno pomembno za mladostnikovo identiteto je
oblikovanje odnosa do dela in ustvarjalnosti, do
poklicne usmeritve in pripravljanja za poklic. Tudi tu
se mora prebiti do načela realnosti, prek obvladovanja
načela ugodja, ki je njemu bližji in privlačnejši. Ta
sprožijo marsikdaj željo po ponovnem poseganju po
drogi. Posebno ogroženi so tisti, ki tudi sicer iščejo
bližnjice, so nestrpni in nesposobni odložiti izpolnitev
želja. Mnogi mladostniki si skušajo z drogo dušiti
žalost, nerazpoloženje ali labilno čustvovanje, ki jih
potiska v konflikte z okoljem in s samim seboj.
Uporabo drog nekateri povezujejo tudi z ideološkimi
iskanji.
Bojazni, zavore in občutja krivde, ki mladostnika
preplavljajo, resno ogrozijo njegovo osebno integra-
cijo. Droga mu ta doživetja olajša, postane mu vse bolj
potrebna in nujna pri soočanju s tem delom od-
raščanja, daje mu iluzijo lastne sposobnosti in vred-
nosti.
Vrstniki imajo pri tem izreden pomen. Pri njih
spoznava vrednote svoje generacije, z njihovo pomočjo
gradi svoj vrednostni sistem. Uri se v neštetih  socialnih
vrednostih, kajti pripadnost in sprejetost med vrstniki
je zanj nadvse pomembna. Večji je prepad med
generacijami, bolj se mladi opirajo na vrednote svoje
pripadnosti.
Mladostniku samotarju služi droga za blažitev čust-
venih napetosti, mladostniku s skupinskimi motivi pa
uživanje droge pomeni skupinski, družabni  ritual. 
Droga lahko pomeni mladostniku tudi vlogo blažilca
socialnih zavor. Izkušnja, da je pod vplivom droge
zgovornejši, bolj sproščen, ga pripelje do uživanja
droge v vsaki socialni obremenitvi, postopoma pa v
redno uživanje in odvisnost od nje.
Družina ima v razvoju otroka nenadomestljivo vlogo.
Pomembbna je za razvoj čustvenih, socialnih in
spoznavnih moči. Če z njeno pomočjo ni uspel razviti
potrebnega zaupanja vase, pozitivne predstave o sebi,
temeljnega zaupanja v ljudi, ki so mu pomembni, ima
večjo možnost, da bo ubral napačno pot. Še toliko
pomembnejše je, da se nauči odločati sam in v sebi
graditi notranjo trdnost.
Znano je, da je odnos staršev do alkohola neposredno
povezan s poznejšimi pivskimi navadami njihovih
otrok. Da je pitje alkohola tesno povezano z mnogimi
platmi življenja odraslih in da tudi mladi hočejo biti na

ta način odrasli, je jasno. Pri njih vidijo, ali pijejo, ko
jim je hudo, ko se skušajo razvedriti ipd. Tudi ti modeli
se prenašajo v vedenje in ravnanje otrok.

ZNAKI DELOVANJA DROG

Poleg subjektivnih znakov, ki se kažejo v splošnem
počutju, razpoloženju in zaznavanju okolja, so tudi
zunanji znaki, ki so različni, odvisni od  zaužite droge,
mešanja drog, količine droge in od telesnega ter
duševnega stanja pred zaužitjem in navajenost na vrsto
droge. 
Spremembe razpoloženja se kažejo v:

♦ pretirani vedrini, evforiji, nestvarnem optimizmu in
v poudarjenem izražanju zadovoljstva s samim se-
boj in z dogajanjem v okolju;

♦ v pomirjenosti, zaspanosti, brezbrižnosti, v slabši
odzivnosti na okolje. Ti znaki lahko kažejo tudi na
abstinenčne znake po prenehanju učinkovanja
poživil.

Spremembe vedenja, ki povzročajo evforijo, se kažejo v
živahnosti in dejavnosti, pomirjevala in uspavala
povzročajo pasivnost, umaknjenost, dremavico ali
spanje. Neustrezno, neobičajno in po vtisu okolja
nerazumljivo vedenje se kaže na različne načine ob
učinkovanju sredstev, ki spreminjajo zaznave (halu-
cinogene droge). Vsa halucinogena sredstva, ki delujejo
na zaznave in doživljanja okolja, vplivajo tudi na
uživalčevo zavest. 

POSEBNOSTI VEDENJA IN DRUGA ZNAMENJA
ZLORABE DROG 

V DRUŽINI

Občutja nemoči, ker se zavedajo pomanjkanja znanja o
tem problemu, pomanjkljive predstave o drogi in
globoko v njih zasidrani predsodki, povzročajo pri
starših strah, posebno takrat, ko (ali če) zaslutijo, da
droga ogroža njihovega otroka. Večkrat je strah neup-
ravičen, kadar pa je več razlogov, da pomislijo na mož-
nost zlorabe drog, naj bodo pozorni na naslednje znake:

♦ izginjanje zdravil iz domače lekarne,
♦ kup tablet, stekleničk praškov neznanega porekla

med mladostnikovimi stvarmi,
♦ polprazne tube lepil,  kosmi vate ali robci z vonjem

po čistilih,
♦ vonj po kemičnih sredstvih v njegovih oblačilih,
♦ vonj po zažgani vrvici ali močno aromatičnem to-

baku v prostoru, kjer se je mladostnik zadrževal,
♦ vztrajanje pri nošnji očal in oblačil z dolgimi rokavi,
♦ sledi krvi na rokavih ali kosmih vate, injekcijske igle

in brizgalke,
♦ pogosto izposojanje denarja doma ali zunaj doma,

izginjanje nakita, denarja ipd.
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Ob takšnih odkritjih naj pogovor ne vsebuje očitkov
in groženj, ampak naj mladostnik čuti, da mu starši
želijo pomagati, čeprav ravnanja ne odobravajo. Kljub
prizadetosti mora mladostnik čutiti, da so mu starši
ob strani in da se lahko v vsem, kar sledi, zanese
nanje.

V ŠOLI

Strah pred drogo čutijo tudi pedagogi. Kolikor več
značilnosti mladostništva poznajo, kolikor bolj poz-
najo svoje učence, njihove navade, vedenje, načine
medsebojnega komuniciranja, toliko bolj je verjetno,
da se pri oceni ne bodo zmotili, kajti odvisnik kaže
splošne značilnosti tudi v šoli. Njegovo razpoloženje
izrazito niha. Motiviranost za šolo nenadoma pade,
angažiranost je manjša, zanimanje za šolo tudi. Vedno
več je izostankov. Najprej skuša odsotnost opravičiti,
pozneje šolo že brezbrižno “šprica”. Mladostniki
prikrito opozarjajo na svoje težave, še preden se pri njih
razvije prava odvisnost. Bojijo se soočenja z resnico, ki
naj bi jo zvedeli tudi v šoli. Iščejo različne načine, v
katerih je včasih težko prepoznati pravi motiv. To so
lahko poskusi zbližanja s pedagogom, ki mu najbolj
zaupa in prihaja k njemu zaradi drugih stvari, da ga
preizkuša in ocenjuje možnost, če ga bo učitelj
razumel. Včasih sprašuje po rešitvi problema za
”svojega prijatelja” ali pa izbira še bolj ovinkaste poti s
tem, da krade, uničuje predmete, se spušča v konflikte
z učitelji in sošolci, v šolo pride opit ali pod vplivom
druge droge itd. Skratka, podzavestno hoče opozoriti
nase, vendar skuša bistveno motivacijo takega vedenja
prikriti. 

V SOSESKI

Okolica lahko prepozna dva tipa odvisnikov:

♦ ali po zunanjih znakih, s katerimi vzbujajo pozor-
nost, posebno na podeželju se to hitreje vidi (po
oblačenju, obnašanju, zapustitvi inštitucionalnih
okvirov, trganju vezi s starši, pogostejšimi konflikti
itd.),

♦ ali takrat, kadar se mladostnikovo vedenje ne
ujema s splošno predstavo o odvisniku. To so tisti
neopazni odvisniki, ki s svojim vedenjem ne
vzbujajo posebne pozornosti, tudi sorazmerno
zadovoljivo izpolnjujejo svoje šolske in druge
obveznosti, v resnici pa že dolgo dušijo svoje
notranje stiske z drogo. To so običajno intro-
vertirane osebnosti, ki tudi v svoji družini ne
dobijo dovolj spodbude za bolj zdrav osebnostni
razvoj.

Takšnemu odvisniku prav širše okolje lahko ponudi
drugačne možnosti v iskanju njegove sreče in zado-
voljstva. Treba ga je vključiti v ustvarjalne dejavnosti,
ki mu bodo v zadovoljstvo, zabavo in sprostitev.

PREVENCIJA, ZDRAVLJENJE, REHABILITACIJA

PREVENCIJA

Prvi pogoj za uspešno prevencijo kakega abnormnega
pojava je vedno dobra informiranost o njem. Gesla
nekaterih  strokovnjakov pravijo, da je človek nad
svojim telesom in duhom absolutni gospodar in da je
potem tudi samomedikacija človekova temeljna
pravica. Vendar naj to velja le za odrasle. Za otroke in
mladostnike pa naj drže enake omejitve kot na
splošno.

Objektivna in na ustrezen način podana informacija o
škodljivih posledicah zlorabe drog in odvisnosti od
njih naj bi ljudi odvrnila od uživanja teh snovi. Ta
prizadevanja naj bi se začela že v predšolskem obdobju,
na otroku razumen način. Pouka pa so potrebni tudi
starši, tisti, ki vzgajajo in še zlasti tisti,  ki se srečujejo z
odvisniki: zdravstveni in socialni delavci, kriminalisti,
sodniki, gotovo pa tudi novinarji, ki marsikdaj o pre-
prečevanju zlorabe drog ne pišejo najbolj smotrno in
poučno.

Tudi pri pouku o drogah torej lahko pritrdimo pravilu,
da je najboljša tista informacija, ki posreduje samo
resnico. To pa zahteva od informatorja dobro
poznavanje stvari in poklicno poštenost, ki vključuje
tudi možnost izkrivljanja dejstev pod vplivom lastnih
čustev.

Šola ima prvo mesto v preventivnem delu proti nar-
komaniji, vendar  v procesu vzgoje še vedno dominira
družina, zato mora šola tesno sodelovati s starši.
Bistveno in bolj potrebno kot doslej je s pomočjo
vzgojno izobraževalnih programov usposabljati mlade
ljudi za preživljanje prostega časa  že od prvih šolskih
dni dalje (glasbena šola, krožki tujih jezikov, telovadna
društva ipd.).    

Sklepanje represivne prevencije je preprosto: vse
zdravstvene in socialne nadloge bodo odpravljene, če
ljudje ne bodo mogli priti do drog. Torej: dognati je
treba vse vire psihoaktivnih snovi v deželi in uvesti
najstrožjo kontrolo nad njimi. Mednarodna konvencija
iz 1971 zavezuje vse države podpisnice, da uredijo
nadzor nad opojnimi snovmi. 

Leta 1973 je bil v SFRJ izdan in 1978 dopolnjen  Zakon
o pridelovanju in prometu z opojnimi drogami.
Podrobneje je določal ukrepe za zagotovitev kontrole
nad psihoaktivnimi snovmi. Kazenski zakon SFRJ iz
1992 in Kazenski zakon RS  predvidevata od enega do
deset let zaporne kazni. Tudi kriminalistične in
carinske službe  so v medsebojnem sodelovanju izdelale
metode in tehnike za odkrivanje tihotapcev drog,
ilegalnih virov gojenja mamil, izdelovanja drog in ka-
nalov, po katerih se te širijo. Še tako dobra organizi-
ranost  in njihova povezanost v Interpolu  pa očitno ne
dohaja iznajdljivosti in spretnosti ilegalnih organizacij,
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ki marsikdaj služijo tudi skritim ciljem velike politike
(vietnamska vojna).
Osebe, ki pridejo v stik z zakonom, ker se tako ali
drugače ukvarjajo z drogo, so:

1. uživalci drog in toksikomani, ki droge ne posre-
dujejo tudi drugim,

2. uživalci drog,  ki droge posredujejo tudi drugim in
3. tiste osebe, ki droge posredujejo drugim, same jih

pa ne uživajo.

Četudi je sistem represivnih ukrepov na videz izdelan,
pričakovanih ciljev ni uspel doseči. Razviti bo treba še
druge smeri in načine, da bi zlorabo drog vsaj zavrli.
Znan je napotek nekdanjega ameriškega predsednika
Carterja: “Kazni za posest določene droge naj ne bi bile
bolj škodljive, kot je uporaba droge sama.”

ODVISNOST JE PO DEFINICIJI SVETOVNE ZDRAV-
STVENE ORGANIZACIJE WHO OPREDELJENA KOT
BOLEZEN. SLOVENIJA JE ČLANICA OZN IN WHO. 

Zatekanje k drogi, ki načenja uživalčeve duševne,
telesne in socialne moči, ni nikoli osamljen znak
bolezni. Je posledica različnih nerešenih problemov,
bolezenskih stanj in neustreznih oblik vedenja
posameznika in okolja, v katerem živi. Uživanje droge
mu omogoča vzdrževati neko ravnotežje, da lahko
preživi. Zato je neumestno odpravljati simptom,
osnovno bolezen pa pustiti pri miru, kar  pomeni, da je
odprava droge brez pomoči pri razreševanju osnovne
osebne problematike lahko zelo nevarno početje.
Terapevtski cilj mora torej zajeti vso psihodinamično
zasnovo odvisnosti  osebe, njegovo socialno  okolje in
motivacijo za zdravljenje.
Pri mladostniku, ki skuša z drogo zmanjšati občutek
potrtosti, pričarati vzburjenje, zatreti občutek strahu
in negotovosti, poiskati nova spoznanja, da mu bodo
razširila  zavest in izostrila um, je treba najti ustrezne
razlage, da vse to lahko doseže brez droge. 
Motivacija je lahko dosegljiva. Droga je vpletena v
socialne in druge navade današnjega časa, zato ji šibke
osebe zlahka podležejo. Ni jih malo, ki ne bi občasno
uživali to ali ono drogo. Prehod v pretirano uživanje pa
je pojav, ki terja pozornost. Pravočasno približanje
osebi, ki se je znašla na  razpotju, lahko prepreči  njeno
zatekanje k drogi. Če do tega pride, je potrebna
zdravniška pomoč. Zdravljenje bolniku ni prijetno.
Predočenje in prepričevanje o tem, kaj vse bi lahko
imel, če ne bi bil odvisnik, zveni kot pridiga. Vse, kar
mu prinaša abstinenca in z njo povezana reintegracija,
naj izkusi sam.
V zdravljenje je treba vključiti tudi osebe iz okolja, v
katerem odvisnik živi. Če ta motivacija ni uspešna, jo je
treba še bolj razširiti, in sicer na šolo, prijatelje,
sorodnike ipd. In če tudi pri tem ne dosežemo cilja, če
odvisnik postaja agresiven, zapusti šolo in prijatelje,

verjetno brez oddaje v inštitucijo ni mogoče začeti
zdravljenja.
Na odločitev o tem, ali poteka zdravljenje v bolnišnici
ali zunaj nje, vpliva telesna prizadetost uživalca drog.
Če je ta prisotna, je vsaj začetek povezan s sprejemom v
bolnišnico. Ravno tako če je odvisnika treba potegniti
iz okolja, ki ga  k zlorabi drog  spodbuja; ali če je treba
zdraviti mladostnikove osebne probleme kompleksno s
psiho- in socioterapevtskega vidika. V bolnišnici je tudi
več možnosti za opazovanje odvisnika. Tu je tudi več
možnosti za postavitev prave diagnostike in več
možnosti za kombiniranje ustreznih terapevtskih
postopkov, individualnih, še bolj pa skupinskih.
Ambulantno zdravljenje ima prednost v tem, da
odvisnik ostaja v stiku z okolico, na katero je čustveno
navezan. 
V terapevtski obravnavi je pomembna povezanost
odvisnika z družino. Sodelovanje pri zdravljenju je
nujno tako za odvisnika kot tudi za svojce, saj z
zlorabo droge odvisnik ni izrazil le svoje osebne stiske,
temveč stisko vseh, s katerimi živi. Takoj na začetku je
treba vedeti anamnezo odvisnikovega življenja. Pogo-
vori tečejo sproščeno, vendar je v njih zaznati prob-
leme, ki so ga napeljali na krivo pot.
Izrednega pomena je skupinska obravnava mladih
odvisnikov. Istovetenje omogoča spontano vznikanje
medsebojnih spodbud, značilen odnos do terapevta,
občutek pripadnosti skupini in nujnost učenja ustrez-
nih oblik socialnega vedenja. Seveda pa mora biti
vključevanje v skupine prilagojeno posameznikovim
potrebam, njegovim nagnjenjem in osebnim zna-
čilnostim v fazi zdravljenja. Ob tem je treba uskladiti
zdravljenje v skupini z individualno terapijo.

INŠTITUCIJE IN OBLIKE ZDRAVLJENJA

V Sloveniji narašča število inštitucij, ki zagotavljajo
pomoč odvisnikom. Samo v ljubljanski regiji je 31
inštitucij, vladnih in nevladnih, ki pomagajo od-
visnikom. V mariborski, murskosoboški in  ravenski jih
je vsaj 18, v koprski  in novogoriški 13, v kranjski  6 in
v novomeški 3. Na prvem mestu so centri za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepove-
danih drog, ki delujejo samostojno ali v okviru
kliničnih oddelkov bolnišnic ali ambulant. Centri za
socialno delo zagotavljajo pomoč potrebnim v tistih
občinah, kjer obstajajo. V zadnjih letih se ustanavlja
veliko centrov v okviru verskih organizacij.
Veliko odvisnikov se zdravi v komunah, v tujini, v
zadnjih letih pa tudi doma. Ustanovitelj don Pierrino
jih že vrsto let ustanavlja po celem svetu. Pri nas de-
lujejo v naslednjih krajih:

♦ Kostanjevica nad Novo Gorico,
♦ Vreme blizu Divače,
♦ Čadrg pri Tolminu,
♦ Razbor pri Zidanem Mostu – izrecno za ženske.
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Komune vodijo praviloma bivši odvisniki. Zdravljenje
poteka po določenem programu. Trimesečno očiščenje
je pogoj za sprejem, kar pomeni, da mora  kandidat  tri
mesece preživeti brez drog. Program, ki ga sestavljajo
različne stopnje zdravljenja, temelji  na tem, da bolniki
v komunah preživijo z lastnim delom. Program poteka
od jutra do večera. Na otvoritvi ene od komun v Slo-
veniji je ustanovitelj don Pierrino dejal, da se odvisnik
v komuni lahko (odvisno samo od njega samega)
pozdravi v najkrajšem času 3 let. 
Pri nas je dokaj pogosto tudi ambulantno zdravljenje z
metadonom. Raziskave niso dokazale, da gre pri tej
obliki zdravljenja za ozdravitev. Tudi metadon zasvaja,
tako da ne more nadomestiti uživanja heroina. V
socialnem pogledu pa odvisniku vendarle lahko stanje
zboljša. Razlogov je nekaj: 

♦ metadon  vzame pred zdravnikom, to pomeni, da ga
dobi,

♦ lahko hodi v šolo, v službo,
♦ ni mu treba droge iskati, jo preprodajati, da pride

do lastne,
♦ ne izvršuje kaznivih dejanj, da bi prišel do denarja

za drogo, čeprav je kaznivih dejanj odvisnikov
vedno več. V “abstinenčni krizi” so pripravljeni
storiti marsikaj, da pridejo do sredstev za nakup
droge. Mesta za nakup so jim dobro poznana.

Da bi v programe zdravljenja odvisnosti pritegnili
čimveč odvisnikov, tudi tistih, ki odklanjajo metadon
ali želijo hitreje doseči abstinenco, se v terapevtskih
obravnavah uporablja čedalje več zdravil, ponekod celo
heroin.
Na mednarodni konferenci o zmanjševanju škode
zaradi drog, ki je potekala marca 2002 v Cankarjevem
domu v Ljubljani, so svoje izkušnje z drugimi zdravili
predstavili tudi zdravniki  iz drugih držav.
Na Portugalskem je že več let poleg metadona  na voljo
tudi buprenorfin in naltrexon, ki imata drugačne
učinke od metadona. Medtem ko je metadon agonist
heroina, kar pomeni, da nadomesti učinek tega zdra-
vila v možganih in prepreči abstinenčno stisko, je
buprenorfin agonist in antagonist obenem. To po-
meni, da deluje na možgane podobno kot heroin
(zasede opijatne receptorje in prepreči abstinenčno
krizo, le da ob hkratnem zaužitju heroina izniči tudi
njegove učinke, česar pa metadon ne naredi. V pri-
merjavi z metadonom povzroča buprenorfin blažjo
zasvojenost, zato je tudi razstrupljanje lažje in krajše,
obenem pa tudi to jemanje bolnikom omogoča povsem
normalno življene in delo.
Drugo zdravilo, naltrexon ali nalokson, je v rabi tudi
pri nas. Največjo vlogo ima sicer metadon, desetina
teh, ki so vključeni v terapevtske programe za
zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, pa prejema
tudi naltrexon. Način zdravljenja je drugačen, saj ima
kot opijatni antagonist zelo močne nasprotne učinke
kot heroin, zato je jemanje obeh snovi skupaj celo

nevarno. Nalokson predpišejo zdravniki šele teden dni
po detoksikaciji. Med njegovimi pomembnimi učinki
je preprečevanje ponovne želje po drogi. To zdravilo je
namenjeno le tistim odvisnikom, ki so pripravljeni
povsem opustiti drogo, tudi legalno, tj. alkohol.
Spremljanje intenzivne socialne rehabilitacije je nujno.
Na mednarodni konferenci o zmanjševanju škode
zaradi drog so bili tudi švicarski strokovnjaki, ki so
predstavili svoj program zdravljenja odvisnikov s
heroinom. Že 1994 so pričeli poskusno, z receptom,
razdeljevati heroin najtežjim odvisnikom. Namenili so
ga tistim odvisnikom, ki so bili že večkrat vključeni v
druge programe zdravljenja, tudi v vzdrževanje z
metadonom, pa niso prenehali jemati droge in so imeli
poleg odvisnosti še druge težave.
Raziskava je pokazala, da je legalen dostop do heroina
med odvisniki zmanjšal uporabo drugih prepovedanih
drog in vpletenost v kriminalna dejanja ter izboljšal
njihov zdravstveni položaj. 
Zato bodo predlagali, da se v programe zdravljenja
vključi tudi legalna uporaba heroina, vendar pa pred
legalno uporabo heroina, poudarjajo raziskavo
socialnega okolja. 
Omenjena terapevtska metoda je sicer zaradi določil
konvencije ZN sporna, ker je heroin uvrščen na 1.
seznam prepovedanih drog, katerih uporaba v zdrav-
stvu ni dovoljena, razen v raziskovalne namene. Švica,
ki je heroin kljub vsemu že registrirala, se je izognila
ratifikaciji dunajske konvencije ZN iz 1998, ki še bolj
kot listina iz 1961, omejuje možnost rabe heroina.
Konferenca v Ljubljani 2002 je z udeležbo skoraj 1000
strokovnjakov iz več kot 100 držav, s 66 tematskimi
sklopi in skoraj 600 predavanji, potrdila  skrb  zaradi
naraščanja odvisniške problematike in vsega, kar je
povezano z njo. Udeleženci so bili seznanjeni tudi s
skrb vzbujajočimi razmerami v Aziji, kjer v zadnjih
letih narašča število uživalcev heroina, ki v povezavi z
razvejano prostitucijo najbolj tvegajo okužbe z
virusom HIV. Raziskave kažejo, da je v Aziji, ki šteje
približno polovico svetovnega prebivalstva, novo
žarišče epidemije aidsa, celo večje kot v Afriki. Kar 70 %
okuženih je uživalcev heroina, ki si drogo vbrizgavajo,
okužbe pa se lahko razširijo na vse prebivalstvo. Eden
od vrokov za rapiden porast števila je tudi pomanj-
kljiva mreža javnega zdravstva. Med uživalci je tudi
vedno več obolelih za hepatitisom B in C ter tuber-
kulozo. Zaradi grobega ravnanja policije pa je tudi
tveganega vedenja (injiciranje, uporaba skupnih igel)
čedalje več.
Da bi izboljšali razmere tudi v tem koncu sveta, bo
Mednarodna organizacija za zmanjševanje škode drog
organizirala svojo 14. konferenco na Tajskem.
Ob prej omenjeni konferenci so se ponovno zbrali slo-
venski in tuji uporabniki drog. Med drugim so se do-
govorili o večjem državnem, lokalnem in mednarod-
nem povezovanju za lažje uresničevanje svojih potreb.
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Med drugim se bodo zavzemali za ustanovitev več
servisov za zamenjavo igel, dnevnih centrov in varnih
sob za injiciranje.

POMEN IZRABE PROSTEGA ČASA V PREPREČE-
VANJU TOKSIKOMANIJ

Prosti čas ima odločujoč vpliv  na pojav  odvisnosti od
drog. Tu mislimo predvsem na mlade ljudi, ki svojega
zanimanja za neke interesne usmeritve niso razvili  do
take mere, da bi vedeli, kaj naj počnejo v prostem času.
Mnogi so zaradi spleta okoliščin prikrajšani za
minimalne socialne in delovne usmeritve in gre torej za
zlorabo prostega časa. 
Naloga družine in družbe je, da mladostniku pomagata
napolniti prosti čas, da dobi svojo obliko in vsebino. Če
tega ni, pade pod vpliv slabe družbe, v brezdelje, v
obremenilne položaje, iz katerih je težko najti izhod.  
Nenadzorovanje je pogost vzrok, da mladi zaidejo na
kriva pota. Ta “teorija”  domneva, da je v ljudeh nekaj,
kar je treba nadzorovati, nekakšna težnja k odklon-
skemu vedenju. Če tega ne bi bilo, nadzorstvo ne bi bilo
potrebno; ali,  tudi  če bi bili prepuščeni samim sebi, ne
bi počeli nič spotakljivega.
Nenadzorovanje ni vzrok prestopništva, je pa okoliš-
čina,  da se prestopniške težnje uresničijo.
Ne smemo prehitro izreči sodbe, da so starši, učitelji,
sosedje ipd. krivi,  ker se ne ukvarjajo z mladimi. Mladi
so namreč že sami izrazito radovedni v odnosu do od-
raslih in si organizirajo prosti čas, ne da bi jih  kdo nad-
zoroval. Tako izražajo svojo razvojno potrebo po samo-
stojnosti in po iskanju svoje identitete, brez nasvetov
odraslih, kaj naj in kaj ne. Po drugi strani pa mladostnik
potrebuje podporo, razumevanje, vendar tako, da ga ne
omejuje pri iskanju njegove samostojne poti v življenje.  
Slabi zgledi niso vzrok za  kriva pota, saj bi  potem nega-
tivna dejanja storili vsi ali mnogi mladoletniki, ki so
imeli priliko videti slabe zglede. Vsi gledamo filme, take
in drugačne, vendar nas ne “potegnejo”. To pomeni, da
se ti mladostniki morajo že prej razlikovati od drugih,
da lahko slabi zgledi nanje učinkujejo. Poleg tega slabi
zgledi niso posebna značilnost prostega časa; veliko jih
je tudi v šoli, službi in sploh v “neprostem času”.
Vpliv skupine  se lahko kaže na dva načina: mladostnik
kot “nedolžen zapeljanec” se vede odklonsko, ker se
tako vede njegova “klapa” ali ker ga drugi k temu
napeljejo. Mladostnik se šele potem, ko je v skupini,
začne vesti odklonsko. Kot posameznik takih dejanj
nikoli ne bi počel. Kaj pa težnja, da nekatere skupine
spodbujajo mladostnike k dosežkom, ustvarjalnosti na
področju umetnosti, športa itd.?
“Priložnost dela tatu “ ni rek, ki bi potrjeval dejstvo, da
je tako tudi v življenju. Priložnost sama ni dovolj za
prestopek, če mladostnik ni dovzeten za njeno zape-
ljivo izzivanje. Pomembna je osebnost, ki je oblikovana
že do tedaj.

Zabava v prostem času je nujna za vsestranski človekov
razvoj, ker soustvarja razmere za duhovno in socialno
bogatitev ljudi. Dopolnjuje pomemben del človekovega
življenja, ker vsebuje pomembne elemente  čustvovanja
in motivacije. Na eni strani vsi doživljamo ena-
komerno, rutinsko, ubijajoče (če hočete) delo, po drugi
strani pa zabava pomeni ustvarjalni impulz, svobodo,
iskanje nečesa lastnega,  s čimer dopolnjujejo človekovo
težnjo po socialnih stikih, intenzivnem življenju,
tveganju in zadostitvi različnih teženj in želja.
Mladino je treba usmerjati v zabavo najmanj toliko
resno kot k učenju in delu. Tudi za zabavo so potrebni
programi (ne v pravem pomenu besede), storiti je treba
več in ne prepuščati zabave naključjem. Gojiti jo je
treba kot sestavino načina življenja vzporedno z
učenjem in delom. Prosti čas je pomemben družbeni
čas, organizirati ga pomagajo družina, šola, delovna
organizacija ali krajevna skupnost. 

DRUŽINA

Družina ima pomembno vlogo v smiselnem preživ-
ljanju prostega časa. V njej se uveljavijo osnovne oblike
vedenja in dela  in tako tudi vrednotenje dela v prostem
času. Pomembni so tudi odnosi in vezi, ki jih družinski
člani navezujejo zunaj družine. Družinska skupnost
dosega nekatere čustvene,  socialne in vzgojne cilje in
na ta način ohranja povezanost, ki je pomembna  tudi
za vzpostavljanje ustreznih odnosov z okoljem. Bivalni
prostor ne bi smel postati samo kraj za hranjenje in
spanje, pač pa veliko več.
Prosti čas v družini ima tudi vrsto negativnih učinkov za
otrokov emocionalni razvoj. To velja takrat,  kadar starši
otrokovo potrebo po čustveni odzivnosti zamenjajo z
rekvizitom ali nagrado. Ti rekviziti, športni, zabavni in
drugi s svojo uporabnostjo nadomestijo medsebojni
odnos starši – otrok. Teh napak je vedno več. Otroci
postanejo odvisni od predmetnega sveta, čustva se
oddaljujejo. 
Prosti čas v družini mora biti organiziran tako, da ga
otroci preživljajo skupaj s starši. Oblika in vsebina
morata omogočiti medsebojni pogovor ali skupno
delo. Na ta način se vzpostavijo pristnejše vezi med
družinskimi člani; torej tudi med možem in ženo,
starši in otroci, brati in sestrami ipd. 

ŠOLA

Prosti čas je posebno pomemben v celodnevni šoli, ko
se učenec igra, zabava, uči in socializira. V prostem času
se navaja na lastno izbiro med možnostmi izrabe
prostega časa. Šola ga mora pri tem spodbujati z
lastnim zgledom in rezultati ponujenega.
Tudi  šola v zadnjih letih prerašča tradicionalne oblike
in postaja družbeni center, kulturno-rekreacijsko
središče, kar pomeni odpiranje navzven, iz okolja pa
pridobiva tudi vedno nove vspodbude. Zato naj bi se



del svobodnih dejavnosti društev odvijal v šolskih
prostorih.   
Veliko pedagogov meni, da bi lahko tudi del učnega
programa  uresničili z dejavnostmi v prostem času in
da bi tako pridobljeno znanje ostalo trajnejše. 
Treba je opozoriti na organiziranje prostega časa med
počitnicami, ko je otrok prepuščen samemu sebi.
Brezdelje lahko v tako razgibanem času, kot je poletje,
zavede otroke, pa tudi starejše, k dejanjem, ki bi jih
sicer nikoli ne storili, če bi bili nadzorovani oziroma
vključeni v organizirane dejavnosti. 
Organiziranje prostega časa je prepletanje različnih
dejavnosti, ki zapolnjujejo praznino prostega časa. Pri
pretiranem angažiranju prostega časa previdnost ni
odveč, kajti mora ga ostati še toliko, da pridejo na vrsto
tudi še tisti drobni užitki, ki jih ima vsak posameznik
(npr. ležanje v travi in opazovanje premikajočih se
oblakov). 
Pomembno je, da postavimo otroka v vlogo dejavnega
in ustvarjalnega posameznika, od katerega sta odvisni
oblika in vsebina dejavnosti v prostem času. Pri tem
poudarjamo metodo dela, ki mora dopolnjevati vse-
bino in organizacijo. Program naj bo primeren starosti,
spolu, dolžini izrabe prostega časa itd. Motivacija je
pomemben del organizacije izrabe prostega časa.
Potrebna je že na začetku, ker nam pomeni hkrati tudi
že cilj.
Za izrabo prostega časa se izogibajmo šablonam in
matricam, kajti le v spontani dejavnosti se človek
počuti svobodnega. Zato sprejmimo tezo, da je v
prostem času program tudi to, da ga ni.
Zakaj smo o vsem tem govorili tudi v zbirki drog? Zato,
ker vidimo: v zlorabi drog obliko prikritega, podza-
vestnega, samouničevalnega vedenja, v odvisnosti od
drog presežek plitve potrošniške miselnosti, da se
dvignemo nad svoj  JAZ. Prikazovanje realnosti je tista
vrednota, s katero odstremo pogled na resnico
človekovega življenja. Človeku, ki se z njo sprijazni, bo
lažje najti  svojemu življenju duhovni smisel in tudi zrel
sprejemajoč odnos do življenja in ljudi (dr. Lev
Milčinski).

UČINKI IN TVEGANJA ZLORABE DROG

ODVISNOSTNI POTENCIAL
Razlikujemo telesno in psihično odvisnost. Praviloma
je mogoče telesno odvisnost odpraviti hitreje kot
psihično. Za odvajanje psihične odvisnosti je potreb-
nega veliko več časa. 
OPIATI (opij, heroin, metadon, morfin): zelo velika
nevarnost nagle telesne in psihične odvisnosti.
KOKAIN (tudi crack in free base): zelo velika nevar-
nost nagle psihične odvisnosti; ni telesne odvisnosti.
KANABIS (hašiš, marihuana, hašiševo olje): nevarnost
psihične odvisnosti je povsem očitna  in je v precejšnji

meri odvisna od količine učinkovine. Telesno odvisnost
je mogoče opaziti zelo redko.
HALUCINOGENE DROGE (LSD, ekstazi, ki je
halucinogeni amfetamin): možna je določena psihična
odvisnost, telesna odvisnost ni znana.
AMFETAMINI (poživila, speed): obstaja povsem
izražena nevarnost psihične odvisnosti.
BARBITURATI (uspavalna sredstva): pri kronični upora-
bi povsem jasna nevarnost psihične in telesne odvisnosti.
ALKOHOL: pri kronični uporabi povsem jasna
nevarnost psihične in telesne odvisnosti.
NIKOTIN: velika nevarnost psihične odvisnosti;
telesna odvisnost od nikotina le pri delu kadilcev.
POMIRJEVALA: predvsem nevarnost psihične odvis-
nosti, telesne le do določene mere.

UČINEK PRI UŽIVANJU DROG

Učinkovanje droge je odvisno od njene vrste in koncen-
tracije. Poglavitna nevarnost je predvsem okoliščinam
neprimerno delovanje, ki lahko ogroža druge osebe (al-
koholiziranost) ali uživalca samega (halucinogene
droge).

OPIATI – nenaden nastop evforičnega stanja. Pri
odvisnikih pogosto pride le še do odprave abstinenčnih
simptomov. Pri večjem doziranju se pojavi nagla
zaspanost in omamljenost.
KOKAIN – pri zmernem doziranju sledi uživanju
prijetno vzburjeno stanje. Pri večjih dozah je možna
razdraženost, zmedenost in tudi čutne prevare.
KANABIS – odpravlja stanje napetosti. Pri večjih dozah
ali pri ustrezni dispoziciji lahko pride do izkrivljenega
zaznavanja, napačnih dejanj, tudi do anksioznega
stanja razdraženosti. Možna prehodna stanja zasle-
dovalne manije.
HALUCINOGENE DROGE – posledice so spremembe
pri zaznavanju, doživljanju prostega časa. Pojavljajo se
lahko tudi stanja panike in popolnoma napačne ocene
situacij, denimo zasledovalna manija ali samopoveli-
čevanje.
AMFETAMINI – posledice so povečana aktivnost in
motiviranost, prehodna povečana učinkovitost in
zmanjšana utrujenost. Lahko se pojavijo naslednje
motnje: stanje nemira, razdraženost, stanja izkrivlje-
nega doživljanja in čutne prevare.
BARBITURATI – utrujenost, ki pripelje do spanja; pri
odvisnosti ali pri povratnem učinkovanju prevelika
budnost in prevelika sproščenost (brez zavor);
omamljenost s povečanim ogroženjem sebe in drugih
oseb; zmanjšana koncentracija, omejeno zaznavanje in
omejena sposobnost reagiranja.
ALKOHOL – v omamljenosti zmanjšana kritičnost in
sposobnost presoje, samopoveličevanje, motnje v
zaznavanju, zmanjšano vidno polje. Pogosto je stanje
brez zavor, pojav nasilnosti ali depresije.
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NIKOTIN – lahko stimulirajoči učinek, šele pri večjih
dozah učinkuje v nasprotni smeri z zmanjševanjem
pozornosti in koncentracije.
POMIRJEVALA – pri terapevtskem doziranju odprava
napetosti in slabega razpoloženja; zaspanost; pri večjih
dozah motnje v koncentraciji in sposobnosti reagiranja. 

FIZIČNE POSLEDICE PRI DOLGOTRAJNEM UŽI-
VANJU DROG

Kadar presojamo telesne nevarnosti, moramo upo-
števati, do katere stopnje je uživanje droge povezano s
splošno zanemarjenostjo telesa, ki se pogosto pojavi z
zmanjševanjem telesnih obrambnih moči.

OPIATI – splošno zmanjšanje telesne odpornosti, še
posebej pri infekcijskih boleznih. Ne gre za sistematično
uničevanje določenih organov in njihovih sistemov.
Predvsem pri intravenoznem uživanju opiatov pride
zaradi nesterilnega ravnanja in zaradi nekontroliranih
primesi pogosto do zamašitve krvnih poti, do šoka
zaradi obrambne reakcije telesa, tudi do težkega vnetja
jeter (hepatitis) in do inficiranja z virusom HIV.
KOKAIN – zmanjšuje telesno odpornost in sposob-
nosti delovanja. Poškodbe nosne sluznice in nosnega
pretina (zaradi njuhanja).
KANABIS – znane kadilske poškodbe, predvsem motnje
v delovanju pljuč, kronični bronhitis in pljučni rak. O
drugih škodljivih posledicah ni znano nič gotovega.
HALUCINOGENE DROGE – specifične telesne po-
škodbe niso znane.
AMFETAMINI – motnje pri spanju in zmanjšana
telesna odpornost.
BARBITURATI – ne redko motnje v ravnotežju in
govoru. Možne so tudi motnje v delovanju jeter in
poškodbe kostnega mozga s spremembami v krvi. 
ALKOHOL – učinkuje kot strup na telesna tkiva, in
sicer na celotni živčni sistem (pojav ohromelosti in
omejena sposobnost delovanja možganov), kakor tudi
na jetra (trdine v jetrih), želodec (želodčni čir) in srce
(poškodbe srčne mišice).
NIKOTIN – kronično draženje sluznice v žrelu in plju-
čih, zaradi tega povečana občutljivost za infekcije
(bronhitis) in pljučni rak. Poškodbe sten v krvnih žilah
in motnje v prekrvavljenosti lahko pripeljejo do uničenja
tkiv in celih organov (kadilska noga, srčni infarkt).
POMIRJEVALA – možne motnje v vegetativni regu-
laciji (vrtoglavica, zapeka idr.).

PSIHIČNE POSLEDICE PRI DOLGOTRAJNEM UŽI-
VANJU DROG

Pri dolgoročnih psihičnih posledicah je pri skoraj vseh
drogah v ospredju t. i. z odvisnostjo pogojena spre-
memba osebnosti, ki se izraža v spremembi psihičnih
funkcij, kakršne so: sposobnost koncentracije in

pozornosti, vzdržljivost, intelektualne in druge sposob-
nosti. Deloma so posledica  učinkovanja strupa, deloma
pa tudi psihičnih in socialnih posledičnih pojavov
odvisnosti.
OPIATI – sorazmerno hitra sprememba osebnosti kot
posledica odvisnosti. Izražena je prikrajšanost zaradi
telesnih in psihičnih pojavov ob abstinenci, ki
nastopijo, ko izostane običajno učinkovanje morfina.
KOKAIN – zaradi odvisnosti nastale spremembe
osebnosti so pogoste in se pojavijo sorazmerno hitro.
Lahko pride tudi do kroničnih zastrupitvenih psihoz.
KANABIS – z odvisnostjo so možne spremembe oseb-
nosti, in sicer toliko prej, kolikor pogostejše je uživanje in
kolikor bolj koncentrirana oblika kanabisa se uživa.
HALUCINOGENE DROGE – nastanek z odvisnostjo
povezane spremembe osebnosti je pri zdajšnjem
načinu uporabe le redek.
AMFETAMINI – izrazite, z odvisnostjo povezane spre-
membe osebnosti niso redke. Možna so dolgotrajna
stanja zasledovalne manije, ki jih z abstinenco lahko
odpravimo.
BARBITURATI – visok odvisnostni potencial raz-
meroma pogosto in hitro pripelje do sprememb
osebnosti; indiferentnost, nezainteresiranost, pomanj-
kljiva storilnost. V abstinenčnem stanju so pogosta
stanja zmedenosti.
ALKOHOL – v ospredju je zaradi odvisnosti
spremenjena osebnost, pri čemer lahko zmanjšanje
intelektualnih sposobnosti privede do stanj dejanske
omračitve uma. Verjetnost takšnih posledic je pri
različnih ljudeh različna, vendar pa je načeloma toliko
večja, kolikor pogosteje in kolikor obilnejše količine
alkohola uživamo. Posledica kroničnega alkoholizma
so lahko: delirium tremens (t. i. pijanska norost),
trajne čutne prevare, manična ljubosumnost idr. V ab-
stinenci jih je deloma možno odpraviti.
NIKOTIN – pri kronični zlorabi se zmanjša storilnost
in poveča utrujenost.
POMIRJEVALA – posledica odvisnosti so lahko tudi
spremembe osebnosti.

SOCIALNE POSLEDICE PRI DOLGOTRAJNEM UŽI-
VANJU DROG

Socialne posledice so le pogojno posledica farma-
koloških lastnosti drog. Predvsem ne smemo podce-
njevati vloge, ki jo ima družbena in kulturna vpetost
kakor tudi reakcija družbe. Enako pomembni pri tem
so tudi dolžina učinkovanja droge, stopnja odvis-
nosti, toksični učinek na centralni živčni sistem (npr.
z zmanjševanjem sposobnosti zaznavanja in storil-
nosti) in osebnostne značilnosti uživalca.
Razmeroma pogosti - tudi v najtežji obliki – so socialni
pojavi zanemarjenosti. Kriminal, povezan z nabavo, in
spremljevalni kriminal, ki naj bi zagotavljal oskrbovanje,
je v prvi vrsti posledica visokih cen in ilegalnosti droge.
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Socialne posledice so predvsem posledica zmanjšane
sposobnosti koncentracije in storilnosti pa tudi zmanj-
šanega čuta odgovornosti in občutka dolžnosti. Občasni
so tudi pojavi socialne zanemarjenosti in pridobitne
nesposobnosti.
Nezaželene socialne posledice so navadno izjema. V
kolikšni meri so neposredna posledica uživanja
kanabisa in v kolikšni meri posledica reakcije družbe
na to uživanje, je še sporno.
Nezaželene socialne posledice so zelo redke.
Pri izrazito odvistnostnem vedenju obstaja velika
nevarnost socialne zanemarjenosti zaradi zmanjšane
storilnostne sposobnosti, razdražljivosti in/ali indife-
rentnosti.
Pri spremenjenem vedenju  zaradi odvisnosti  pride do
ustreznih socialnih posledic z izgubo pridobitne spo-
sobnosti  in morda do delinkventnosti.
Pri odvistnostnem vedenju pride pogosto do težkih
socialnih posledic s poklicnim neuspehom in celo do
potrebe po dolgotrajni hospitalizaciji. Poleg tega pelje
kronični  alkoholizem  v pogostejše nezgode, povzroča
nagnjenost k obolevnosti, motnje v medčloveških
odnosih itd.
Možne so vse socialne posledice z odvisnostjo po-
gojenih sprememb v vedenju, vključno s socialno
zanemarjenostjo, zmanjšano telesno zmogljivostjo in
morebitno invalidnostjo.

SIMPTOMI PREDOZIRANJA

Nevarnost akutne telesne zastrupitve z drogami je v
večini primerov odvisna od zaužite doze. Pri intra-
venoznem uživanju opiatov pride do smrtnega
predoziranja pogosteje  kot pri drugih oblikah uživanja
drog. Najmanjše je tveganje pri kanabisu, halucino-
genih drogah in tobaku. Pri večini teh drog je posledica
predoziranja ohromitev dihanja.

OPIATI – poglavitna nevarnost je hromitveni učinek
na dihalni center, ki je glede na zaužito dozo lahko
smrten. Poročajo tudi o poškodbah pljuč.

KOKAIN – pri akutni zastrupitvi je po predoziranju
možna smrt zaradi ohromitve dihanja. Pri majhnih
dozah se lahko pojavijo motnje krvnega tlaka in di-
hanja, včasih tudi napadi  krčev.

KANABIS –  odvisno od doze in  koncentracije  učin-
kovine sledijo manjše motnje v delovanju srca ali že-
lodca in črevesja, draženje bronhialne sluznice. Ni do-
kazov za smrtno ogroženost.

HALUCINOGENE DROGE – zanesljive telesne posle-
dice akutne zastrupitve z LSD niso znane.

AMFETAMINI – spremembe telesnih funkcij (med dru-
gim povišanje krvnega tlaka, hitrejše dihanje, povišanje
telesne temperature), pri večjih dozah (zelo velike razlike
pri posameznih osebah) tudi napadi krčev ali smrt.

BARBITURATI – slabitev centralnega živčnega siste-
ma, pri večjih dozah močan uspavalni učinek. Predo-
ziranje povzroči ohromitev dihanja in smrt, včasih dol-
gotrajno ohromelost.  

ALKOHOL – motnje v krvnem obtoku, delovanju srca,
tudi motnje v ravnotežju in govornih sposobnostih.
Pri večjih dozah smrt zaradi ohromitve dihanja. 

NIKOTIN – učinkuje na vegetativni živčni sistem
(srce/obtočila, želodec/črevesje). Zmanjšana preskrba s
kisikom, predvsem v možganih in srcu. Pri predo-
ziranju krči, ki jim lahko sledi ohromitev dihanja (z
normalno inhalacijo to ni mogoče).

POMIRJEVALA – predvsem pri večjih dozah začne
slabeti centralni živčni sistem; pri predoziranju nastopi
smrt zaradi ohromitve dihanja.  

CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA

♦ Preprečevanje zlorabe drog in zmanjševanje so-
cialne, varnostne, zdravstvene in ekonomske prob-
lematike, povezane z njo;

♦ oblikovanje skupne politike za celostno in
usmerjeno obravnavo tega problema;

♦ zmanjševanje tistih socialnih in ekonomskih
dejavnikov, ki pospešujejo zlorabo drog;

♦ spodbujanje zdravja, zdravega in kakovostnega
načina življenja, zdravstvene prosvetljenosti in
navad - ter dejavnosti, ki krepijo zdravje pri vseh
delih populacije;

♦ organiziranje informiranja, ustreznega predstav-
ljanja  problematike v medijih;

♦ sistematična priprava sredstev za izobraževanje in
njihova uporaba na vseh ključnih točkah;

♦ priprava sodobne zakonodaje;
♦ mednarodno sodelovanje;
♦ koordinacija dela inštitucij, ki izvajajo preprečevanje,

zdravljenje in izobraževanje o tej problematiki v RS;
♦ redno in sistematično raziskovanje pojava zlorabe

drog v RS in vključitev v mednarodne raziskovalne
projekte.

Evropska unija je Sloveniji  za meddržavni projekt  kre-
pitve dejavnosti nacionalnega informacijskega središča
in razvoj programov zmanjševanja ponudbe in povpra-
ševanja po drogah v začetku leta 2002 namenila milijon
evrov. Meddržavni projekt, ki se je začel spomladi, in v
katerem sodelujejo španski in avstrijski strokovnjaki, so
predstavili 21. maja na Uradu za droge v Ljubljani.
Meddržavni projekt, ki so ga v okviru programa Phare
pripravljali dve leti, je trajal 15 mesecev. Zajel je vse
vladne in nevladne organizacije, ki so takrat delovale
na področju drog.
O uspehu projekta je še prezgodaj govoriti, cilj pa je bil
krepiti dejavnost slovenskega  informacijskega  središča
za boj proti drogam.
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PSIHOAKTIVNE SNOVI (“droge”)

SKUPINA

1. analgetiki in evforiki
morfinske skupine
(analgetik - lajšalo bolečin;
algos gr. bolečina, evforik
- sredstvo, ki dviga
razpoloženje)

2. hipnotiki in nemorfinski
analgetiki, ev. s primesjo
hipnotikov (hipnotik -
uspavalo)

3. sedativi, trankvilizatorji,
nevroleptiki, antidepresivi
(sedativ, trankvilizator -
pomirilo; nevroleptiki -
sredstva za zdravljenje
duševnih bolezni s
centralnim živčnim
delovanjem; antidepresivi -
sredstva proti potrtosti)

4. inebriansi (opojne snovi)

5. stimulansi, ekscitansi
(=poživila, vzburila; stimulo-
lat. spodbadam)

6. halucionogeni,
psihodisleptiki,
psihozomimetiki (sredstva,
ki povzročajo privide in
druga, pri duševno bolnih
opažana stanja,
hallucinatio - lat. zaznavna
motnja, npr. privid;
psychosis - lat. duševna
bolezen; delirians -
sredstvo, ki povzroča
bledež)

DROGE OZIROMA
MEDICINSKI
PREPARATI

a) opij in njegovi alkaloidi in
izpeljanke: kodein, morfin,
evdokal, heroin itd.

b) sintetični preparati z
morfinskim učinkom:
heptanon, petantin,
metadon, pentazocin idr.

a) uspavala: luminal
(fenobarbiton),
ciklobarbiton, veronal,
speda, vesparaxete,
kloralhidrat idr. 

b) lajšala bolečin: fenalgol,
plivadon, optalidon,
valoron in drugi 

reserpin, klorpromazin,
meleril, meprobamat, apaurin,
tavor, librium, triptizol idr.

alkohol, kloroform, eter,
benzin, drugačna organska
topila

a) kokain
b) druga poživila  (kava, čaj,

kola, amfetamin, preludin,
mirapront idr.)

a) kanabis (konoplja); hašiš,
marihuana 

b) LSD (dietilamid lisergične
kisline)

c) poredkeje uporabljani
halucinogeni: pejotl
(meskalin) psilocibin,
mušnica

č) fenciklidin (“PCP”)
d) atropin, skopolamin

(antiholinergični deliriansi)

ISKANI UČINEK

ublažitev bolečin, vedro,
optimistično privzdignjeno
razpoloženje

spanje, ublažitev bolečin,
izboljšanje razpoloženja

pomiritev, zdravljenje duševnih
bolezni v obliki zmedenosti,
blodnjavosti, potrtosti itd.

opoj (“ki utopi vse skrbi ...”)

premagovanje utrujenosti in
zaspanosti, intelektualna
bodrost in bistrina

nenavadna duševna doživetja,
“razširjenje zavesti”,
vznesenost (ekstaza);
fenciklidin povzroča
agresivnost, je nevarnejši od
drugih halucinogenov

OBLIKA ODVISNOSTI

huda fizična odvisnost

blažja ali hujša (valoron)
fizična odvisnost

zvečine ne povzročajo
odvisnosti, razen
meprobamata in tavorja (blažja
fizična odvisnost)

psihična in fizična odvisnost

psihična odvisnost

psihična odvisnost
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SKUPINA

1. analgetiki, evforiki 
morfinske skupine

2. hipnotiki in nemorfinski
analgetiki

3. sedativi trankvilizatorji,
nevroleptiki, antidepresivi

4. inebriansi

5. stimulansi

6. halucinogeni

ZUNANJI ZNAKI
UČINKOVANJA DROG

zožene zenice, bleda, hladna
koža, vbodi na koži
notranjega dela komolčnega
sklepa in drugje, po
dolgotrajnem uživanju
brazgotine na mestih vbodov,
vnetja, povečane bezgavke
pod pazduho, suhi, krhki
lasje, pomanjkljivo zobovje

zožene zenice ali menjavajoča
se širina zenic, motnje v
govoru (zabrisan, nerazločen
govor), motnje ravnotežja in
nesposobnost za bolj
zapletene, drobne gibe

spremembe v razpoloženju
(odvisne od osnovnega
učinka medikamenta) zožene
ali razširjene zenice,
upočasnjen govor

rahlo zardel obraz,
omotičnost, vtis odsotnosti,
široke zenice, motnje
ravnotežja, vrtoglavost,
občasne ali stalne motnje v
orientaciji

vzdražljivost, nemir,
povečana, vendar neurejena
psihomotorična aktivnost,
tresenje rok, potenje, hiter
utrip srca

razširjene zenice, zardela
koža obraza, rdeče očesne
veznice, nihanje v hitrosti
srčnega utripa in krvnem
pritisku (kanabis),
zamaknjenost, odzivanje na
spremenjene zaznave,
vzburjenost (LSD in podobna
sredstva)

zaspanost, motnje zavesti,
koma, oslabljeno dihanje,
znižan krvni pritisk

motnje zavesti, motnje
refleksov, površno dihanje,
znaki slabe prekrvljenosti kože

različni znaki glede na vrsto
zdravila: zaspanost,
upočasnjenost pri sedativih in
trankvilizatorjih), motnje v vidu
in srčnem utripu (pri
antidepresivih), zavrtost, togost
mišičja, tresenje (pri
nevroleptikih)

vtis pijanosti ali pa omotičnost,
zaspanost, motnje v orientaciji
in ravnotežju, nerazločen govor

poudarjeni znaki učinkovanja
droge, motnje v orientaciji,
kolapsi (nenadne slabosti),
napadi, podobni epileptičnim,
motnje v izločanju urina

slabosti, bruhanje, vrtoglavica,
nihanje krvnega pritiska, vnetje
sluznice nosu in grla, pri LSD
in drugih sintetičnih
halucinogenih zmedenost,
neorientiranost, moteno spanje

hujšanje, vnetje jeter,
bledorumena koža, izpadanje
las, utrudljivost

motnje v koncentraciji, orien-
taciji in govoru, upočasnje-
nost, slabša odzivnost na
dogajanje v okolju

kot pri akutnih zastrupitvah

slika (kroničnega) alkoholizma

trajnejše motnje v
koncentraciji veličinske ideje,
nesposobnost za povezavo
misli, nespečnost,
pomanjkanje teka

nezainteresiranost,
neiniciativnost (“amotivacijski
sindrom”), telesno pešanje

ZNAKI ZASTRUPITVE
1. Akutni 2. Kronični

PREGLED NAJBOLJ OPAZNIH ZUNANJIH ZNAKOV, KI SPREMLJAJO UČINKOVANJE DROG
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SKUPINA

1. opiati in sorodne snovi

2. uspavala, analgetiki

3. sedativi itd.

4. opojne snovi

5. stimulansi

6. psihedeliki
a) kanabis

b) LSD in sorodni
halucinogeni

AKUTNA ZASTRUPITEV

zaspanost, ev. nezavest;
znižan krvni pritisk, oslabljeno
dihanje; zoženi zenici

zamegljenost, zaspanost do
nezavesti; včasih duševna in
telesna vznemirjenost; zoženi
zenici, včasih menjava
razširjenosti zenic; povišana
temperatura, motnje v
dihanju; posinjelost ali
pordelost kože z morebitnimi
izpuščaji; možne preležanine;
ohromitve

zaspanost do nezavesti ali (pri
patološkem opoju) utesnjena
zavest z agresivnostjo

budnost, pojačana aktivnost,
pretirana vzdržljivost, nemir,
tresenje, pospešen srčni
utrip, povišan krvni pritisk,
epileptični napadi, motnje
ledvične dejavnosti

razširjene zenice, nahod,
vneta žrelna sluznica, pritisk v
glavo, vrtoglavica, slabost s
siljenjem na bljuvanje, nihanje
krvnega pritiska, lakota,
tesnoba ali pa blaženost,
razgibanost ali zavrtost;
motnje v prepoznavanju
občutja spremenjenosti,
blodnjava stanja s prividi

povečana budnost pri utes-
njeni zavesti; zamaknjenost;
razširjene zenice, pospešen
sčrni utrip, nihanje krvnega
pritiska, vegetativni znaki;
tesnoba ali občutje sreče;
razgibanost ali zavrtost; misel-
na vrvežavost; nezaupljivost,
nanašalne misli, blodnjavo
stanje s prividi in prisluhi; pri
akutni zastrupitvi s PCP ev.
nepričakovani agresivni izpadi

ABSTINENČNI POJAVI

začnejo že dva dni po
prenehanju jemanja droge,
trajajo 8 do 10 dni, v slabo
izraženi obliki lahko trajajo tudi
nekaj mesecev; solzenje,
potenje, zehanje, razširjeni
zenici, kurja polt, bolečine v
mišicah, zapeka ali driske,
nihanje krvnega pritiska in
telesne temperature,
poglobljeno dihanje, bruhanje,
izsušenost, hujšanje; včasih
zmedenost oz. bledež,
podoben alkoholnemu

začenja se 2 do 3 dni po
odvzemu hipnotika, traja 8 do
10 dni, rahlo tresenje prstov;
nespečnost, glavobol; nihanje
krvnega pritiska in pogostnosti
utripa; zapeka ali driske;
notranji nemir, tesnoba,
potrtosti, včasih bledež (prividi,
prisluhi, blodnje), ki lahko traja
do 3 dni

začnejo se nekaj dni po
prenehanju pitja, izguba
apetita, bruhanje, driska,
tresenje, mišični krči, nemir,
nespečnost, potenje, povišan
pritisk, nereden utrip; ev.
prehod v epileptični napad ali
alkoholni bledež

topost ali potrtost;
nespečnost; samomorilne
težnje

pri visokih dozah: potenje,
znižan krvni pritisk, moteno
spanje, tresenje

jih ne opisujejo

KRONIČNA ZASTRUPITEV

zoženi zenici, nizek krvni
pritisk, hujšanje, bledica,
ognojitve vbodenih mest,
vnetje jetrnega tkiva, sepsa;
utrujenost, pasivnost,
osebnostna spremenjenost

zamegljenost, motnje v
orientaciji, težave v
koncentraciji; upočasnjenost,
nerazpoloženje, otopelost,
utesnjeno mišljenje;
negotovost gibov, zabrisana
govorica, trzanje oči
(nistagmus)

jetrna ciroza, okvara srčne
mišice, zariplost, motnje v
delovanju žlez z notranjim
izločanjem, vnetje živcev,
negotovost pri hoji; pešanje
duševnih sposobnosti in
okvare spomina; osebnostna
spremenjenost

nemirnost, miselna zavrtost,
veličinske ideje,
nerazpoloženja

osebnostna spremenjenost,
mogoče upad duševnih
sposobnosti

pasivnost, indiferentnost

ZNAMENJA AKUTNIH ZASTRUPITEV, ABSTINENČNIH POJAVOV IN KRONIČNIH OKVAR PRI UŽIVANJU DROG



Droge in njihova zloraba so zaradi svojega obsega  in
posledic svetovni problem. Nedovoljena trgovina z
drogami, s čimer pojmujemo tudi neupravičeno
pridelovanje  in izdelovanje, pa je zaradi svoje specifič-
nosti  delikt mednarodnega značaja. 

Naravne droge pridobivajo samo v primernih pod-
nebnih in drugih razmerah, torej le na določenih
delih in ozemljih, proizvodnja sintetičnih drog pa je
možna  le v industrijsko visoko razvitih deželah.

Toksikomane, potrošnike teh proizvodov, tako narav-
nih kot sintetičnih, srečamo skoraj v vseh državah,
zlasti pa v tistih z visoko civilizacijo in visokim
narodnim dohodkom. Zato droge tihotapijo iz mesta
proizvodnje do mest potrošnje, to je iz ene države v
več drugih. Pot od izdelovalca, proizvajalca do
potrošnika pa je časovno in prostorsko zelo dolga in
vselej ilegalna.

Pogosto so droge pridobljene v eni državi, v drugi pa
predelane v čistejše preparate, da so lahko posredo-
vane potrošnikom v tretji državi.

Nedovoljena trgovina z drogami ima torej glede na to,
kje je bila droga izdelana, kje nastajajo posledice,
kakor zaradi cele verige udeležencev na poti od
proizvajalca do potrošnika, značaj internacionalnega
delikta.

Navedena dejstva so privedla do spoznanja, da je za
uspešno zatiranje ilegalne trgovine z drogami nujno
mednarodno sodelovanje.

Problem drog so z vso pozornostjo in prizadevnostjo
obravnavali tako v Društvu narodov kot pozneje v
OZN, rezultati teh obravnavanj pa so mednarodni
sporazumi, sprejeti z namenom, da bi z njimi
regulirali proizvodnjo in promet z drogami ter tako
preprečili ilegalno trgovino.

Najpomembnejša od sprejetih listin je enotna kon-
vencija o drogah, ki med drugim obvezuje države pod-
pisnice, da stalno in organizirano sodelujejo v boju
proti nedovoljeni trgovini. Policije posameznih držav
pa sodelujejo  v okviru  mednarodne organizacije kri-
minalistične policije (OIPC – INTERPOL), ki kon-
kretno opravlja te naloge.  

ZLORABA DROG, UČINKI IN POSLEDICE

Prikazani učinki drog niso vselej izraženi, niti niso to
edini učinki, ki lahko nastopijo. Reakcija na drogo je
odvisna od osebe, njenega razpoloženja, okolja, zaužite
doze, čistote, kakovosti droge, skupnega učinka ene
droge z drugo ali z alkoholom, če je zaužitje istočasno,
in podobno.
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Proizvodnja in transport mamil

KAZUISTIKA

PROIZVODNJA IN TRANSPORT DROG
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TIHOTAPSTVO MAMIL IZ TURČIJE PREKO JUGO-
SLAVIJE V ANGLIJO, 23. 12. 1970

25. 5. 1971 se je storilec z avtomobilom, znamke Ford
tranzit pripeljal na izstopno stezo mednarodnega mej-
nega prehoda v Gornji Radgoni. Na zahtevo miličnika,
ki mu je pregledal potni list, je carinik opravil osebni
pregled in pregled avtomobila. V kardanski gredi in pod
armaturno ploščo je našel 8.10 kg hašiša, ki ga je
osumljenec nameraval pretihotapiti v Anglijo.
Storilec je povedal, da je 23. 12. 1970 odpotoval s kombi-
jem, znamke Ford tranzit iz Londona v Istanbul ter pustil
svoj avto na carinarnici. V Anglijo se je vrnil z letalom. 
24. 5. 1971 je ponovno potoval v Istanbul s prijateljem
iz Londona, in sicer z njegovim osebnim avtomobilom.
Na carinarnici v Istanbulu je vzel svoj avtomobil ter ga
odpeljal k mehaniku, ki je na njegovo prošnjo skril
hašiš v kardansko gred in pod armaturno ploščo.
Temeljno sodišče v Mariboru ga je obsodilo na 8
mesecev zapora.

NEDOVOLJENA TRGOVINA Z MAMILI IN TIHO-
TAPSTVO

23. 9. 1971 je bila v Ljubljani prijeta skupina tihotapcev
surovega opija, s čimer je bilo preprečeno nadaljnje

trgovanje  in tihotapljenje še okoli 100 kg omenjenega
mamila.
Skupini je že v začetku leta 1971 uspelo pretihotapiti v
Italijo 15 kg surovega opija in ga prodati italijanskima
kupcema v Trbižu za 3.000.000 lir. Policija je oba
aretirala. Obsojena sta bila na 5 let zapora.
V istem letu je ista skupina pretihotapila 2 kg make-
donskega opija v Avstrijo.

Septembra 1971 je skupina poskusila pretihotapiti
23,87 kg surovega opija. V osebnem avtomobilu so ga
skrili v pločevinaste posode, v katerih so bile pred tem
oljke. Lastnik avtomobila  je povedal, da je opij kupil v
Makedoniji  po 700 in 800 din za kg, oba naročnika iz
Ljubljane pa sta ga nameravala prodati neugotovlje-
nemu italijanskemu kupcu po 25.000 din za kg.

NAJVEČJA ZAPLEMBA HAŠIŠA V SLOVENIJI, 17. 9. 1973

Dne 17. 9. 1973 ob 14.30 uri je prometna patrulja na
avtomobilski cesti Ljubljana – Zagreb, v bližini
Grosupljega, zaustavila osebni avto, znamke Mercedes
200, zahodnonemške registracije M - KA - 1314, ki je
vozil iz Ljubljane proti Zagrebu. V avtomobilu sta bila
moška.  Avto in potnika so miličniki pripeljali na PM
Grosuplje, od koder sta pobegnila. Kmalu je bil
identificiran le lastnik avtomobila, iranski državljan,
rojen 29. 3. 1942 v Teheranu.

V prtljažniku njunega avtomobila, ki so ga na UJV v
Ljubljani nasilno odprli, so našli 185,80 kg hašiša, pa-
kiranega v polivinilastih vrečkah in spravljenega v večjih
vrečah iz jute. Maloprodajna cena zaplenjenega hašiša bi
na ilegalnem tržišču znašala okoli 5.550.000 din.

Struktura epidemiološkega nadzora nad škodljivo uporabo drog

Nedovoljena trgovina z mamili in tihotapstvo, 23. 9. 1971



UJV  Ljubljana je o pobegu takoj obvestila vse UJV  in
PM na območju SR Slovenije, RSNZ SRS in ZSNZ
SFRJ. Obveščeni so bili tudi vsi mejni prehodi in
odposlana depeša Interpolu ZR Nemčije zaradi
ugotovitve identitete ter zaradi ugotovitve lastništva
avtomobila. 
Že 21. 9. 1973 je dobila UJV  Ljubljana od Interpola ZR
Nemčije depešo, da je lastnik avtomobila iranski
državljan, ki živi v Münchnu. Istočasno so sporočili, da
se ta nahaja v Münchnu in da je bil že v postopku
zaradi prekupčevanja z mamili. UJV Ljubljana je
zahtevala  takojšnjo aretacijo in predlagala postopek za
kasnejšo ekstradicijo.
Na podlagi mednarodne tiralice, sklepa o priporu in
sklepa o uvedbi kazenske preiskave, je bil osumljenec
2. 2. 1974 na zagrebškem letališču izročen našim
pravosodnim organom. 
Storilec je v zaporu povedal, da se je po pobegu iz PM
Grosuplje s taksijem odpeljal v Zagreb, tam poiskal
prijatelja,  ki ga je v prtljažniku avtomobila, znamke
Peugeot, ilegalno prepeljal v München preko jugoslo-
vansko-avstrijske  in avstrijsko-nemške meje.
Storilec je večkrat prepotoval vse zahodnoevropske in
številne afriške države. V Münchnu je imel tudi svoje
stanovanje, v katerem so se zbirali številni Iranci, prav
tako osumljeni tihotapstva z mamili.

POP FESTIVAL V LJUBLJANI, 10. IN 11. 5. 1974

Dne 10. 5. 1974 je bila UJV Ljubljana obveščena, da so
se na šolah pojavili reklamni letaki za pop festival, ki
vabijo na nenavaden način. Vsebina je bila naslednja:

“Poslušali bomo, noreli, plesali, se veselili, ploskali,
žvižgali, brcali, copotali, migali, se predajali užitkom
vseh vrst, skratka pridite, ne bo vam žal, “ ... “dvakrat
po osem ur nepozabnih doživetij ... pridite”.
Že več ur pred pričetkom prvega dne festivala so se
okoli hale Tivoli in muzeja NOB, zbirale skupine
hipijev s spalnimi vrečami, odejami in drugimi
nujnejšimi predmeti za bivanje. Že takrat so se
organizirale skupine, ki so se po pričetku prireditve
naprej oblikovale v hali Tivoli. Skupine so posedale po
tleh, poležavale, nekateri od njih pa so poskakovali v
ritmu glasbe.
Precej udeležencev je bilo vinjenih že ob prihodu v
dvorano, s popivanjem pa so nadaljevali tudi v bifeju.
Poleg vinjenih  so bili v dvorani tudi drogirani. Po tleh
so se kopičili ostanki hrane, papir,  razbite steklenice in
številni ogorki. Droge so največ uživali v gneči v
parterju in straniščih. Stranišča so služila tudi kot
prostor za seksualno izživljanje  nekaterih udeležencev
predstave in za prodajo drog.
Drugi dan pop festivala stanje ni bilo bistveno
drugačno, le število se je povečalo od 2500 na 6000 do
7000 obiskovalcev.
Čeprav so delavci UJV  Ljubljana že prvi dan  zahtevali,
da morajo biti v času prireditve v dvorani prižgane luči,
da bifeji v dvorani ne smejo točiti alkoholnih pijač, da
morajo redarji odvzemati  prinešene alkoholne pijače,
se ti ukrepi niso izvajali  dosledno. 
V dveh dneh je bilo v preiskavo zajetih 30 uživalcev
drog in 3 preprodajalci. Prijetih je bilo okoli 80 % vseh
v Ljubljani registriranih uživalcev drog. Zaseženih je
bilo 5 pip, 4 žlice, 3 injekcijske brizge,  manjše količine
hašiša, ostanki opija ter manjše količine raznih snovi,
ki so bile prodane oziroma so jih skušali prodati kot
drogo, čeprav  teh lastnosti niso imele.
UJV Ljubljana je v zvezi z opisanimi primeri poslala
Okrožnemu javnemu tožilstvu ovadbo zoper odgovor-
ne osebe Slovenije koncerta, ki so prireditev organizi-
rale, ter podala kazenske ovadbe tudi zoper vse ugo-
tovljene preprodajalce mamil.
Prireditev je opozorila na nevarnost združevanja
mladih ljudi v takih okoliščinah. MSNZ Ljubljana je od
tedaj podobne prireditve prepovedal. 

ODKRITJE MAMIL NA ŽELEZNIŠKEM PREHODU NA
JESENICAH, 25. 7. 1979

Na mejnem železniškem prehodu na Jesenicah je bil
25. 7. 1979 odkrit in priprt nigerijski državljan. Pri
njem so našli 4 lesene skulpture, ki so predstavljale
umetnino afriških narodov.
V eni od skulptur so cariniki in delavci mejne milice
našli 11 kg marihuane. Detektor za iskanje kovin je
nakazal kovinski predmet, žebelj, s katerim je bilo
blago “varno” pritrjeno. Marihuana je bila namenjena
na zahodni trg.
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Največja zaplemba hašiša v Sloveniji, 17. 9. 1973



TIHOTAPSTVO HAŠIŠEVEGA OLJA V OSEBNEM AV-
TOMOBILU V CELJU, 9. 11. 1981

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA IN PROMET Z MA-
MILI V KRANJU, 31. 12. 1984

Dne 31. 12. 1984 sta preprodajalca pripotovala iz Am-
sterdama v Slovenijo  in imela pri sebi 500 tablet LSD.
Kupila sta jih v Amsterdamu po 3 guldne za eno
tableto. Skupaj z dekletom enega od fantov so 170
tablet odnesli v stanovanje njihovega prijatelja, ki so
mu za novoletno darilo podarili še 5 g hašiša  in 0,5 g
koke. Za tablete je lastnik stanovanja preprodajalcema
že pred odhodom na Nizozemsko dal 300 DEM,
naročil pa je še nakup raznih predmetov (kasete,
cigarete in tobak). V stanovanju na Moša Pijadovi 46 v
Kranju so zaužili vsak po eno tableto LSD in se
zabavali do 23. ure. Vsi skupaj so nato odšli v drugo
stanovanje, kjer sta jih ob 4. uri zjutraj obiskala še dva
prijatelja. Do 11. ure so uživali še koko in kadili hašiš.
Hašiš so kadili  tudi  januarja v različnih stanovanjih,
obiske so si izmenjali vsaj desetkrat.

Dva iz omenjene družbe sta bila  januarja tudi v hotelu
Creina, kjer sta zaužila vsak po eno tableto LSD, ki sta
jo dobila  na praznovanju novega leta 1. 1. 1985. Dobila
sta jih 120, za katere je eden od njiju plačal  500 DEM. 
Tablete LSD so prodajali na več krajih, si jih izme-
njavali in jih uživali. Delavci ONZ so jim tablete
zasegli, vendar s preprodajo niso prenehali.
Januarja 1990  se je izvedelo, da so v Kranju ponovno v
prodaji tablete LSD. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je
bilo ugotovljeno, da so v prodaji tabletke LSD,  modre
barve v obliki valjev, primerne velikosti (8-krat manjše
od plivadona). Pošiljka je ponovno prišla iz Am-
sterdama. Delavci ONZ so zasegli 200 tablet pri
preprodajalcih, pri katerih so bile opravljene tudi hišne
preiskave. Načini skrivanja so vidni tudi na foto-
grafijah. LSD je bil skrit v flomastrih, iz katerih so
odstranili polnjenje. V taka skrivališča je šlo tudi do 50
tablet LSD. 
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Tihotapstvo 11 kg marihuane, odkrite v lesenih skulpturah na medna-
rodnem mejnem železniškem prehodu na Jesenicah, 25. 7. 1979

Tihotapstvo hašiševega olja v osebnem avtomobilu, znamke Mercedes
280 - S, odkrito v Celju, 9. 11. 1981

Neupravičena proizvodnja in promet z mamili, 31. 12. 1984



TIHOTAPSTVO HEROINA V PODSABOTINU, 
8. 10. 1990

Državljana Iraka in Jugoslavije sta bila utemeljeno
osumljena, da sta storila kaznivo dejanje neupraviče-
ne proizvodnje in prometa z mamili po čl. 245/2 KZ
SFRJ.

Dne 8. 10. 1990 ob 20. uri ju je vojaška patrulja na
državni meji v Podsabotinu  pri MK 52/63 prijela pri
poskusu ilegalnega prehoda iz Jugoslavije v Italijo.

Pri pregledu potovalke, ki sta jo imela pri sebi, je bila
na njenem dnu najdena plastificirana vrečka z
neznano snovjo rumenorjave barve. V potovalki sta
bila, med ostalo prtljago, tudi dva tetrapaka sadnih
sokov.

Pri pregledu tetrapakov je bilo ugotovljeno, da v njih ni
sokov, temveč 10 zavojčkov, velikih 8x8 cm, oblep-
ljenih z rjavim lepilnim trakom, v katerih je bila
podobna snov kot v plastificiranih vrečkah.
Po opravljeni analizi v kriminalističnotehničnem
laboratoriju RSNZ je bilo ugotovljeno, da gre za heroin
v skupni teži 3447,35 g.
Drogo naj bi dobila od turškega državljana v Ljubljani
in naj bi jo morala pretihotapiti do Milana, kjer bi
dobila nadaljnja  navodila.
Uporabila sta ponarejena potna lista in ponarejeno
vozniško dovoljenje. 
S  tem sta  storila kaznivo dejanje neupravičene proiz-
vodnje in prometa z mamili po čl.  245/5 KZ SFRJ,
vsak po eno kaznivo dejanje  ponarejanja listin po čl.
186/3 - 1 KZ RS, Jugoslovan pa še kaznivo dejanje
prepovedanega prehoda čez državno mejo po čl. 249/2
KZ SFRJ.

ZASEG KOKAINA V LUKI KOPER, 17. 2. 1991

Dne 17. 2. 1991 je prispela v Luko Koper nizozemska
ladja Normandic. Ladja je plula v prosti plovbi  in v
Koper pripeljala tovor banan. Privezali so jo k 3.
privezu  stare obale. Zjutraj 18. 2. 1991 so delavci začeli
raztovarjati  kartonaste zaboje z bananami. Običajna
teža enega “kartona” z zelenimi bananami je bila okrog
20 kg. Odprli so kovinske pokrove (bocaporte)  skladišč
(štiv) ter začeli raztovarjati, tako da so kartonske zaboje
nalagali na lesene palete in jih nato z dvigali dvigali  iz
ladijskih skladišč. Odlagali so jih na tla poleg ladje  ter
nato z viličarji  odvažali v skladišče.

Ko so delavci raztovarjali drugo “štivo” (gledano od
prednjega dela ladje), je eden od delavcev pri dveh

kartonskih zabojih opazil, da sta
nenormalno lahka, saj sta imela
po 12 namesto običajnih 20 kg.
Oba zaboja sta se nahajala v
neposredni bližini vhodnih vrat
v skladišče.

Na tleh med kartoni, v nepo-
sredni bližini vhodnih vrat v
skladišče, pa so delavci našli še
dve plastični potovalni torbi, na
katerih je bil napis THE BEST
BAG. Delavci so odprli oba
kartona, saj so mislili, da so v
njih prezrele in gnile banane in
da so zato izgubile na teži.
Presenečeni so ugotovili, da se v
obeh kartonih nahajajo rumeni
in rdeči zavitki, ki so trdi in na
debelo namazani z umazano
strojno mastjo.

Oba kartona so prenesli na obalo
in obvestili  postajo MM Koper.

Na kraj sta odšla dežurna kriminalist in krimi-
nalistični tehnik iz OKS UNZ Koper, ki sta takoj
posumila, da gre za kokain. Ladjo so zastražili,
posadka se je nemudoma zbrala v dnevnem prostoru
ladje.

Pri pregledu dokumentov je bilo ugotovljeno, da je
ladja tovor banan naložila v Kolumbiji. Obstajala je
verjetnost, da je medcelinski kartel na skrivaj vkrcal
drogo na ladjo z namenom, da spravi pošiljko v
Evropo. Ker pa je ladja Normandic plula v prosti
plovbi, niso vedeli, kje bo ladja v Evropi tovor izkrcala. 

Prosta plovba pomeni, da ladja kupi in naloži določen
tovor in ga nato med plovbo proti Evropi spotoma
prodaja. 

Ladja Normandic je zaplula v Jadransko morje potem,
ko je s pomočjo brezžičnih zvez prodala  banane jugo-
slovanskemu kupcu. Predvidoma naj bi pristala na
Reki, vendar si je kupec premislil in ladjo napotil v
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Tihotapstvo 3447,35 g heroina v Podsabotinu, 8. 10. 1990



Luko Koper. Verjetno je prevzemnik na drogo čakal na
Reki, medtem ko je bila ladja že v Kopru in je dragoceni
tovor padel v roke kriminalistične službe.
Delavci kriminalistične službe OKS UNZ Koper so se
razdelili v trojke in natančno pregledali celo ladjo ter
tovor. Pri preiskavi ladje in v razgovorih s posadko niso
uspeli najti povezave med posadko in 21 kg izredno
kakovostnega kokaina, ki se je nahajal v 20 različnih
paketih. Na nekaterih paketih so bile nalepke z
narisanimi junaki Walta Diesneyja z napisom: LOS
NADA QUE VER.
Kapitan ladje je bil kaznovan z visoko kaznijo v
dolarjih. Ko je ladjar položil varščino, je ladja lahko
odplula. 

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA IN PROMET Z
MAMILI NA ŠENTVIŠKI GORI, 22. 8. 1991

Storilec je storil kaznivo dejanje neupravičene proiz-
vodnje in prometa z mamili po čl.  245/1 KZ SFRJ, ker
je neupravičeno gojil večje število rastlin psihotropne
konoplje.

Dne 22. 8. 1991 so delavci ONZ pri ogledu na Šentviški
gori ob hiši, v kateri živita storilec in njegova mati,
našli tri ločene nasade konoplje, in sicer:

♦ prvega na njivi med fižolom, v katerem je bilo 54
rastlin, velikih okrog  2,5 m,

♦ drugega na travniku nad hišo, v katerem je bilo 64
rastlin, velikih od 1 do 2 m ter

♦ tretjega na njivi pred hišo, v katerem je bilo še 40
rastlin konoplje.

Rastline so delavci ONZ zasegli, vzorce rastlin iz
posameznih nasadov pa poslali v analizo na MNZ,
Center za kriminalističnotehnične preiskave v Ljubljani.
Tam so ugotovili, da vzorci iz prvega in drugega nasada
vsebujejo kanabinoidne  komponente, katerih količnik
je večji  od 1, medtem ko je količnik vzorcev iz  tretjega
nasada manjši od 1.

V zvezi z neupravičeno proizvodnjo mamil je osum-
ljenec zanikal, da bi nasade sam gojil, čeprav je povedal,
da je marihuano že užival in tudi konopljo pozna.
Konoplja, najdena in zasežena ob njihovi hiši, pa naj bi
se sama zasejala.
Iz zapisnika o ogledu krajev nasadov, albuma fotografij
in analize vzorcev, pa je razvidno, da so bili vsi trije
nasadi posajeni, obdelani in negovani ter da vsa
konoplja vsebuje psihotropne substance.

NEDOVOLJENA TRGOVINA Z MAMILI V NOVI
GORICI, 3. 9. 1991 

Storilec je 13. 9. 1991 ob 16. uri v Kranju kupil od
znanca 610 g hašiša po 9 DEM. Od tega ga je 280 g
odstopil prijatelju. Mamilo sta skupaj odpeljala v Novo
Gorico, storilec je vozil osebni avto, Z - 750 z reg. št.
KR 875 – 12, kjer naj bi ga prodala neznanemu
italijanskemu kupcu. 
Ker kupec ni imel denarja, moral bi plačati 5.400 DEM,
je pustil za aro 3 “sintesajzerje” in svetlobni efekt za
lokal v skupni vrednosti 7500 DEM. Predmeti so bili
njegova last, kupila naj bi mu jih mati. 50 g hašiša je
shranil v svoji sobi. V Novi Gorici bi za hašiš moral
dobiti 5000 USD, od tega bi polovico izročil prijatelju
za njegovo “robo”.
Dne 13. 9. 1991 so delavci ONZ pri pregledu nave-
denega osebnega avtomobila, parkiranega na parki-
rišču gostilne Pri hrastu v Novi Gorici, našli pod
zadnjim sedežem  PVC vrečko, v kateri je bilo 560 g
hašiša in 10 g marihuane. Vzorci snovi so bili poslani v
analizo MNZ R Slovenije.
Zoper osumljenca je bil  od 19. ure istega dne odrejen
pripor po 191. čl. 2. odstavka  2. točke ZKP.
Tudi drugi je bil utemeljeno osumljen, da je storil
kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z
mamili po čl. 245 KZ SFRJ, ker je 13. 9. 1991 prevzel
280 g hašiša, ki ga je hotel skupaj s prijateljevo količino
prodati v Novi Gorici neznanemu italijanskemu
kupcu.
Delavci UNZ Kranj so 14. 9. 1991 naredili hišno preis-
kavo tudi pri preprodajalcu v Kranju, pri katerem so
našli še 3 g marihuane in jo zasegli. Tudi zoper njega so
istega dne od 19. ure dalje odredili pripor.  

NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA IN PROMET Z
MAMILI, 1. 5. 1992

Dne 1. 5. 1992 so delavci PP Postojna na avtobusni
postaji v Postojni legitimirali fanta. Pri delnem
osebnem pregledu so mu v levem rokavu suknjiča  našli
PVC zavoj, oblepljen z rjavim lepilnim trakom, v
katerem je bilo 54 rjavih tabletk.
Fant je povedal, da je bil konec decembra 1991 v
Amsterdamu, kjer je kupil 70 tablet ekstazija za 150
nizozemskih guldnov. Iz Nizozemske je z vlakom
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Neupravičena proizvodnja in promet z mamili, odkrita na Šentviški
gori, 22. 8. 1991
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pripotoval v Slovenijo, pred državno mejo pa je  tablete
skril v koš za smeti. Nekaj tablet je pojedel že sam, 54
pa jih je nameraval prodati na območju Kopra, ker je
hotel  kupiti vozno karto za Španijo.
Tablete so kriminalisti poslali v analizo na Center za
kriminalističnotehnične preiskave MNZ, kjer so
ugotovili, da vsebujejo snov MDMA - methylendioxy-
methamphetamin, ki je v Odločbi o seznamu  mamil
proglašen za mamila.
To je sintetično mamilo, ki je močnejše od kokaina in
učinkuje približno tako kot heroin. Že ena sama
tableta uživalca “drži pokonci” vsaj 24 ur. 
Zdravstvene službe opozarjajo na novo nevarnost, ki
prihaja k nam z Zahoda. Uživanje naj bi imelo za
posledico mišične in želodčne krče, pretirano potenje,
lahko pride tudi do srčnih slabosti, zaradi notranjih
krvavitev pri prevelikih zaužitih količinah pa tudi do
smrti.
Cena je 40 – 50 DEM za eno tableto.Neupravičena proizvodnja in promet z mamili, 1. 5. 1992

Hašiš v ploščicah, v kockah in prahu, listi marihuane in narkomanski pribor

TIHOTAPSTVO MAMIL IZ BOLGARIJE PREKO SLOVENIJE V DRUGE EVROPSKE DRŽAVE, OD DECEMBRA
1996 DO 13. NOVEMBRA 1997 - “GORENjSKA HEROINSKA NAVEZA”

Na kranjskem Okrožnem sodišču so 19. novembra 1997
obsodili 7 storilcev kaznivih dejanj v t. i. “heroinski
navezi” in jih obsodili na kazni od 15 do dveh let
zapora. Eden od obdolženih je dobil oprostilno sodbo.
Nihče od “heroinske naveze” ni bil aretiran v Sloveniji,
pač pa so jih prijele tuje policije. Čeprav je obramba
poskušala dokazati, da so bili dokazi pridobljeni
nezakonito, je senat kranjskega sodišča zavrnil vse
očitke o kršitvah. Pritrdilo mu je tudi višje sodišče.

Kazni so bile izrečene v naslednjem zaporedju:

♦ glavnemu akterju, ki je pobegnil iz hišnega zapora,
so 15-letno kazen znižali na 14 let,

♦ drugemu so 15-letno kazen znižali na 13 let ,
♦ tretjemu so  8-letno zaporno kazen znižali na 3 leta,
♦ četrtemu so določili 2,5-letno zaporno kazen,
♦ petemu in šestemu pa po 2 leti zaporne kazni.

Sedmemu osumljencu krivde niso dokazali.
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Najrazličnejše pipe za kajenje

Tablete ekstazi Prikaz drog in načini njihove uporabe

Heroin, izpeljanka opija, v različnih oblikah in različnih barvah –
odvisno od primesi

Posušeno listje koke

Sintetično mamilo metadon
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Morfij z različnimi primesmi Pipa za kajenje, tudi hašiša

Pipe, najdene na različnih krajih
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5.4 Zbirka mladinske delinkvence

ajnajedavinzaK
jnajedhivinzakolivetŠ

4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

)suksopni(romU 4 3 6 2 6 4 3

)suksopni(ovtslisoP 11 5 2 5 7 4 2

abdokšopanseletaduH 54 84 14 14 04 73 64

abdokšopanseletakhaL 82 38 68 901 011 101 731

anivtaT 050.2 693.1 634.1 320.1 591.1 315.1 598.1

anivtatakileV 676.1 372.1 841.1 048 703.1 403.1 651.1

poR 47 39 391 98 29 021 511

alizovagenrotommezvdO 062 022 451 241 301 89 66

ajifujloG 77 04 111 14 37 86 37

ejnavirkirP 154 452 962 371 081 - -

iravtsejutejnavodokšoP 062 423 552 612 853 433 413

nitsilejnajeranoP 16 221 73 64 311 29 85

ovtšinlisaN 75 63 62 32 13 02 03

ilimamzizevzvK. d. 85 95 49 921 151 371 442

ejnavejliszI 461 681 87 27 701 131 69

ogurD 323 333 172 033 193 807 016

japukS 995.5 574.4 702.4 182.3 462.4 907.4 748.4

TABELA 24: Število kaznivih dejanj mladoletniške kriminalitete v RS od 1994 do 2000

ajnajedagevinzakatsrV 5991 6991 7991 8991 9991 0002

oletniejnejlvižrepozK. d. 9 11 01 7 71 4

tsovijlkatodenonlopsrepozK. d. 5 5 7 31 5 1

aselokanivtaT 72 21 22 42 62 4

mejrotom.mopsaselokanivtaT 32 52 7 11 21 -

anivtatandavaN 492 292 102 052 392 66

anivtatanmolV 37 34 03 35 05 01

otvavmolV 8 51 2 3 2 1

alizovagenrotommezvdO 02 8 9 9 8 -

enivtateksrapornipoR 1 9 6 1 8 3

vetijataZ 2 1 - 4 3 -

iravtsejutejnavodokšoP 64 02 73 721 74 11

gižopinpelkaN 2 4 2 3 2 -

ejnežomerprepozjapukS 455 664 153 745 615 901

rimniderinvajrepozK. d. 8 71 3 2 3 3

idujl.rav.lpsrepozk. d.japukS 82 51 71 91 7 2

ogurD 51 91 32 11 12 1

SRZKzik. d.japukS 916 335 114 995 965 021

k. d.

TABELA 25: Kazniva dejanja otrok v Republiki Sloveniji od 1995 do 2000

vetržtsoratS
vetržolivetŠ

9991 0002

icortO - -

ikintelodalM 165 457

intelonloP 134.2 387.2

onanzeN 164 1

japukS 354.3 835.3

TABELA 26: Žrtve mladoletniške kriminalitete v RS od 1999 do 2000
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oteL
e  k. d.vtrŽ

icorOt kiintelodaMl beeso.lonlPo ajpukS

1991
2991
3991
4991
5991
6991
7991
8991
9991

093
905
325
094
573
304
604
005
...

942.1
507.1
253.1
554.1
922.1
099
429
363.1
211.2

435.72
003.53
796.82
426.72
488.32
838.12
553.12
492.33
051.34

371.92
415.73
275.03
965.92
884.52
132.32
586.22
751.53
972.54

TABELA 27: Število žrtev kriminalitete v RS od 1991 do 1999

NEKAJ IZ ZGODOVINE VZGOJNIH ZAVODOV
(IZVLEČEK)

Sodno situacijo vzgojnih zavodov, pa tudi zavodsko
zaščito nasploh, je mogoče razumeti le, če poznamo
zgodovinska izhodišča. Številna načela zavodske
zaščite, ki so seveda nastajala in se gradila skozi
stoletja, so danes vgrajena v splošno duhovno kulturo
evropskega prostora, kamor spadamo tudi Slovenci.
Izhodišče modernega razvoja skrbstva za vedenjsko in
osebnostno moteno mladino predstavlja pozni srednji
vek. Takrat so pod vplivom humanizma in kulturnih
gibanj renesanse, s pojavom mest in  prometa, nastale
razmere, iz katerih je v Evropi zrasla nova usmeritev
skrbstva, skrbstvo za uboge. V tem času so nameščali
otroke skupaj z odraslimi v tako imenovane “hospi-
tale”, dokler se niso bili sposobni sami preživljati vsaj z
beračenjem. Kasneje so v teh “hospitalih” odprli
posebne oddelke za najdenčke in sirote, ki so jih
vzgajali s trdo disciplino.
V 16. stol. je oblast prepovedala beračenje, berače so
preganjali posebni preganjači beračev in jih skupaj z
otroki nameščali v zavode za prisilno delo, v katerih so
jih hudo kaznovali za lenobo.
V 17. stol. so v zavode uvedli dnevno in nočno nad-
zorstvo in priganjali gojence k delu. Take, kakršni so
takrat bili zavodi, so prosvetljenci kritizirali zaradi
nemorale, slabih higienskih razmer in velike umrlji-
vosti. Za zavode so se zato zavzele filantropske orga-
nizacije, ki naj bi po Pestalozzijevih  priporočilih vzgaja-
le otroke za revne in njim primeren skromen način
življenja.
V 19. stol. so nastajali tako imenovani rešilni domovi
(40 - 50 otrok), ki so se ukvarjali tudi s poljedelstvom.
Po drugi strani pa so salezijanci po don Boscovem
priporočilu posegali v vse dele mlade osebnosti, kajti
hoteli so kazniva dejanja preprečevati in jih ne
obravnavati šele po tem, ko so bila že storjena.
Iz obeh tipov zavodov so nastali različni vzgojni
zavodi.
Odsev tega je doživljala tudi Slovenija oziroma nek-
danja Kranjska.

Leta 1847 je v Ljubljani nastala prisilna delavnica, v
katero so oddajale oblasti odrasle in mladoletne
delomrzneže in potepuhe.
Trideset let pozneje so v okviru te delavnice ustanovili
poseben oddelek za mladoletnike. Takšno stanje je bilo
tudi v začetku 20. stoletja. Tedaj se je mladinski sodnik
in pisatelj Fran Milčinski med drugim zavzel tudi za
izboljšanje razmer v prisilni delavnici.
V povojnem obdobju je namenjeno posebno mesto šti-
rim pionirjem zavodske vzgoje na Slovenskem: Mar-
janu Pavšiču, Cirilu Brezovcu, dr. Bronislavu Skaber-
netu in Vojku Jagodicu.
Sicer pa se je v vsem tem času, vse do danes, težilo k
spreminjanju  zapornih vzgojnih sistemov v odprte, od
izolacije in segregacije  mladostnikov k vključevanju v
družbeno skupnost, od represivne k permisivni narav-
nanosti, od nadzorovanja k individualnemu obrav-
navanju mladostnika.
In vendar, smo se sedaj, kljub dolgemu razvoju siste-
mov prevzgoje otrok in mladostnikov, res že osvobodili
vseh predsodkov  in krutosti do ljudi, ki so drugačni, ki
mislijo drugače kot mi?

SKRB ZA ZAPUŠČENE IN UBOŽNE OTROKE

V srednjem veku sta obstajali dve skupini otrok, za
katere so menili, da so potrebni pomoči in so jim
namenili posebno skrbstvo. To so bili zapuščeni,
zavrženi otroci, torej otroci brez staršev in sorodnikov,
in ubožni otroci, katerih starši so bili tako siromašni, da
so potrebovali pomoč. Stiska teh otrok je bila od nekdaj
poznana in opazna.
Skupina zapuščenih otrok, za katere so že v srednjem
veku obstajale skrbstvene ustanove in ki so bile skoraj
nespremenjene prenešene globoko v novi vek, ni bila
enotna. K njej so prištevali zavržene otroke, najdenčke,
otroke, ki so jih starši zapustili, in sirote, ki so ostale
brez varstva.
Sirotišnice in najdenišnice, kakor so imenovali
ustanove za oskrbo teh otrok, so najstarejše skrbstvene
ustanove za zanemarjeno mladino. Sledimo jim tudi v
prva obdobja krščanstva. 



Poleg zavodske zaščite zapuščenih, zavrženih otrok,
sega tudi skrb za ubožne otroke  s svojimi začetniki v
zadnja desetletja srednjega veka. Otroci so bili
oskrbovani skupaj z njihovimi starši v okviru
srednjeveškega sistema “almosov”, ne da bi bili prej
posebej obravnavani. Skupaj z odraslimi so prosjačili
in bili skupaj s starši prisotni pri rednih delitvah
pomoči “almosov”.
Spremembe so se pojavile konec 15. stol. Srednjeveški
sistem pomoči “almosov” je postal z naraščanjem
števila predvsem tujih, potujočih siromakov in beračev
v spremenjenih gospodarskih in socialnih razmerah
vse bolj nezadovoljiv.
Med meščani se je širilo kritično razpoloženje do teh
ljudi, kar je bilo v očitnem nasprotju s srednjeveškim
spoštovanjem “prostovoljnega uboštva”. Oblasti so
poskušale zavreti plaz beračenja z beraškimi redi,
predvsem pa so poskušale posameznike prisiliti k delu.
Ob tem so postali prvič predmet zavestnega skrbstva
tudi otroci teh delomrznežev.
Ob koncu 15. stol., še pred nastopom reformacije, ko se
je miselnost o poklicu začela razvijati in ko je etos o
delu med meščanstvom izrinil asketske srednjeveške
ideale, so nastale prve zamisli o zaposlitvi revnih otrok. 

NOVI VEK DO SREDE 18. STOLETJA - VIVESOVI
SKRBSTVENI UKREPI - VZGOJNO DELO

Reforme skrbstva za ubožne, ki so se od srede 16. stol.
izvajale po vsem Zahodu, v deželah, ki so bile vključene
v reformacijo, kot tudi tam, kjer reformacija ni prišla
do izraza, so prvič prinesle načrtno organizacijo za
uboge pod vodstvom mestnih oblasti.
Vsa ta stremljenja so našla sistematično predstavitev v
spisu velikega španskega  humanista Juana Luisa Vivesa
z naslovom  O pomoči ubogim ali o človeški stiski.
Vives je imel priložnost od blizu spremljati pretresljiva
obubožanja širokih plasti prebivalstva v svojem
rojstnem kraju Bruggu kot posledico propada  flan-
drijske trgovine s suknom. Stiska someščanov ga je
spodbudila, da je pripravil za mestni svet predloge za
reformo skrbstva ubožnih.
Po Vivesu socialne probleme ni mogoče rešiti  z oskrbo
ubožnih, ampak le z načrtno vzgojo od primera do
primera. Z različnimi oblikami pomoči naj bi uboge
vzgajali za delo. Bistvo vseh skrbstvenih ukrepov je po
Vivesu prav vzgojno delo.
Vivesovo delo je zbudilo izredno pozornost in odobra-
vanje ter bilo v kratkem prevedeno v vrsto jezikov.
Izzvalo pa je tudi nasprotovanja, zlasti zahteva, naj se
prepove beračenje. 
Za Vivesovo, v klasični latinščini, pisano delo  in na
njegovih idejah oblikovano organizacijo skrbstva za
uboge  v flandrijskih mestih v Bruggu in Ypernu, se je
zanimal tudi avstrijski cesar Karel V. Na temelju
Vivesove knjige in po zgledu obeh imenovanih mest je

izdal svojo znamenito Pragmatiko  za skrbstvo ubogih,
1531 in 1548, in jo predpisal za vse svoje cesarstvo.
Njegove odredbe so prepovedale beračenje, dopuščale
pa so možnost, da so oblasti nekaterim revežem
beračenje dovolile, vendar so morali nositi na sebi
predpisane znake. Le na ta način naj bi  bilo mogoče
nadzorovati javno beračenje. 
Odredba Karla V. in nekatera določila tridentinskega
cerkvenega zbora, predvsem da je dolžnost škofovskih
služb skrbeti tudi za vse ustanove za uboge, so bili
temelj, na katerih sta cerkev in država izvrševali svoje
skrbstvo za uboge. 
To je trajalo do srede 18. stol., ko je začela absolu-
tistična država vse bolj posegati v upravo dobrodelnih
zavodov in ustanov za uboge. Tudi iz odredb, ki so za
naše kraje in dežele prihajale z Dunaja, do Jožefa II., in
pri nas urejale skrbstvo za uboge, se jasno vidi, da
slonijo v glavnem na Karlovih določbah, posredno pa
na znameniti Vivesovi knjigi.  
V 16. stol. je postala skrb za siromašne otroke, kakor
tudi skrb za siromašne nasploh, predmet merkanti-
listične gospodarske politike nastajajočih modernih
držav. 
V politično in versko  razdrobljeni Nemčiji so potekala
ta politična in družbena preoblikovanja zelo počasi. Za
ta razvoj ugodnejše razmere so bile v Angliji, Franciji in
na Nizozemskem.
Že sredi stoletja je v londonskem Bridewellu nastal prvi
zavod za prisilno delo. Nato pa so bili v času kraljice
Elizabete I. zavodi ustanovljeni še v številnih angleških
mestih. V te ustanove so vključevali od vsega začetka
poleg brezposelnih beračev in potepuhov tudi otroke
in mladoletnike za uk različnih obrti. Tako je nastal
nov tip zavoda. Z njim so poskušali obvladati bera-
čenje, ki se je kot posledica družbeno-gospodarskih
nesorazmerij nadaljevalo kljub novim ureditvam skrb-
stva za uboge. 
Zavodi za prisilno delo so bili od vsega začetka sestavni
del prizadevanj opraviti s problemom uboštva in zago-
toviti potrebno delovno silo za vzcvetelo zgodnjekapi-
talistično  manufakturno proizvodnjo. Toda niso se za-
dovoljevali samo s centralnimi delovnimi zavodi za be-
rače, delomrzneže in vagabunde, ampak so hkrati
zgradili decentraliziran sistem majhnih delavnic po
posameznih mestnih okrožjih. Tu so se učili otroci,
katerih starši niso mogli ničesar plačevati  za njihov uk,
pa tudi dekleta brez redne zaposlitve, različnih osnovnih
tekstilnih obrti: preje, preje volne itd.; učili pa so se tudi
branja in pisanja. Delavnice so vodile ženske, “select
women”, ki jih je za letno plačo najel mestni svet. Dolžne
so bile skrbeti za marljivo in dosledno delo; lenobo in
malomarnost so kaznovale s hudimi telesnimi kaznimi.
Za neizpolnjevanje obveznosti jim je grozil zapor.
Delovni čas se je ravnal po dnevni svetlobi in je trajal
poleti od šeste ure zjutraj do sedme ure zvečer; pozimi
pa od sedme do četrte ure z opoldanskim odmorom
dveh ur.
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Še radikalneje so postopali pri uporabi in izrabi
delovne sile ubožnega prebivalstva v Franciji. Lakote in
verske vojne so v tej deželi povzročile tako veliko
obubožanje podeželskega prebivalstva, da so bila
mesta, kljub prepovedi beračenja, centralizaciji sredstev
za “almose”, hospitalizaciji za delo nezmožnih,
nasproti množicam siromašnih in stradajočih beračev
brez moči. Odločili so se za vključitev vseh za delo
sposobnih ali nesposobnih ubogih v “renfermement
des pauvres” - v velike hospitale (hospitaux generaux).
Za delo nezmožne so oskrbovali po starih, znanih
oblikah, vsi ostali so bili prisiljeni k delu. Veliki
hospitali so v ta namen razvili celo vrsto delovnih
ustanov.
V Lyonu so bile potrebe industrije svile po delovni sili
tiste, ki so dale 1613 pobudo za tak razvoj. V drugih
mestih pa so nastajale druge industrijske veje, ki so
tvorile podlago za delovno organizacijo. V takem
delovnem organizmu, ki je zaradi obsega omogočal
veliko diferenciacijo, so našli svoje mesto tudi otroci. 
Do prvih šolskih let so bili razdeljeni v različne
starostne skupine, ki so jih oskrbovale dojilje in
vzgojiteljice. V sedmem letu so jih vključili v šolo, da bi
se učili brati in pisati, hkrati pa so jih v delavnicah
hospitali vzgajali za delo. Z dvanajstimi leti so bili za to
sposobni mladeniči vključeni v uk različnih obrti
znotraj ustanove, pa tudi pri mojstrih v mestih. S
privilegiji kraljev so bile ustanovam, ki so si v smislu
merkantilistične gospodarske politike pridobile
zasluge, podeljene pravice, ki so bile do tedaj pridržane
cehom. Tako je moral biti učni čas v hospitalih v celoti
priznan vajencem pri njihovih pomočniških in
mojstrskih izpitih.
Število velikih hospitalov je v Franciji, s pomočjo
intenzivne propagande jezuitov, hitro naraslo. Verski
in politični motivi so se tu pogosto mešali s skrb-
stvenimi tendencami: med ubožnimi so bile zaradi
verskih vojn številne hugenotske družine, ki jih je bilo
mogoče, predvsem njihove otroke, z vključitvijo v
zaprti zavodski sistem, ponovno pridobiti za staro
veroizpoved. V tistih hospitalih, ki so bili predvsem
skrbstvene in delovne organizacije, so si prizadevali
oskrbovance, predvsem otroke, pripeljati do lastnega
poklica. Veliko število učiteljic in vzgojiteljic v otroških
oddelkih pariškega velikega hospitala kaže, kakšen
pomen so prisojali skrbni vzgoji in pridobitvi delovnih
navad.
Z razliko od angleških in francoskih poizkusov pa niso
imele nizozemske ustanove nobene povezave s skrb-
stvom ubogih, ki je bilo takrat tudi v nizozemskih
mestih reformirano po novih določilih.
V Amsterdamu je bila 1596 ustanovljena kaznilnica, ki
je bila zamišljena kot vzgojna ustanova za zanemarjeno
in delinkventno mladino. Povod za njeno ustanovitev
je bila sprememba v gledanju in obravnavi kaznovane
mladine. Do tedaj so jim, podobno kot odraslim,
nalagali težke telesne kazni, ki so bile brez uspeha.

Prvič se je pod vplivom humanistično izobraženih
posameznikov iz reformirane cerkve na tem področju
uveljavila ideja o moralnem izboljšanju mladih
delinkventov, pa tudi beračev, potepuhov, s strogim
zaporom, s težkim delom in v strahu  božjem, ki naj bi
bili na ta način vzgojeni v koristne člane nove
gospodarske ureditve. Bistvo naporov za poboljšanje
delinkventov je bil poleg težkega dela predvsem pouk
in verouk. 
Vsak večer so se mladi kaznjenci zbrali z vodjo
kaznilnice v kaznilniški šoli, da bi skupaj molili in se
učili branja in pisanja. Tudi uk raznih obrti je bil
mogoč. Res pa je, da je pouk potekal v surovih oblikah,
kar je ustrezalo takratnim vzgojnim metodam za
zanemarjeno in uporno mladino.
Poleg kaznilnice za dečke je od 1597 v Amsterdamu
obstajal takšen zavod tudi za deklice, ki so kradle,
beračile, se vdajale alkoholu, namenjen pa je bil tudi
mladim vlačugam. Zaposlili so jih z raznimi težkimi
deli pri preji lanu in volne, pa tudi s šivanjem in
pletenjem. V branju in pisanju jih je poučevala
voditeljica kaznilnice, ki jih je z branjem Svetega pisma
in z veroukom tudi spodbujala, da bi spremenile
dotedanje življenje. V najslabšem primeru jih je
obvladovala s tepežem in drugimi telesnimi kaznimi.
Medtem ko so bili obiski v kaznilnici za dečke proti
plačilu kavcije mogoči, pa so bili v dekliški kaznilnici
do kraja omejeni; sicer pa med obema kaznilničnima
ustanovama tudi glede discipline ni bilo razlik.
Nizozemske kaznilnice so se od vsega začetka raz-
likovale od angleških in francoskih ustanov po svojem
kazenskem značaju. V zgodovini mladinskega skrbstva
predstavljajo te kaznilnice še nekaj novega. Pomenijo
začetek posebne zavodske obravnave vzgojno za-
puščene in delinkventne mladine s ciljem, da se
poboljša.
Amsterdamski kaznilnici sta v kratkem času spod-
budili nastanek vrste kaznilnic po drugih nizozemskih
mestih. Tesne zveze med starimi mesti so že v začetku
17. stol. omogočile nastanek delovnih kaznilnic v
Hamburgu, Lübecku in Bremnu.
Nadaljnji razvoj teh ustanov je zavrla tridesetletna
vojna (1618 – 1648). Toda po končani vojni so se
prizadevanja za ustanavljanje teh zavodov nadaljevala.
Na Nemškem so jih imenovali prisilne delavnice.
V Avstriji je prvi zavod za prisilno delo osnoval 1671
cesar Leopold I. na Dunaju. Po dunajskem vzoru so
take zavode začeli ustanavljati tudi v drugih avstrijskih
mestih. Vanje so namestili poleg kaznjencev tudi
berače, vagabunde, vlačuge in zanemarjene otroke. Leta
1724 so bili iz teh ustanov izključeni kaznjenci,
siromake pa so ločili od ostalih in jih začeli poučevati.

POLICIJSKO IN KAZENSKO PREGANJANJE BERAČENJA

Od konca 17. stol. se je kot reakcija na duhovni in
verski zlom, ki ga je povzročila tridesetletna vojna,
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razširilo po protestantskem delu Nemčije versko du-
hovno gibanje, imenovano pietizem, ki se je močno
odrazilo tudi na področju skrbstva za uboge.
Tudi pietizem je na področju mladinskega skrbstva v
začetku izhajal iz skrbstva za uboge. To velja že za
vodilnega predstavnika tega gibanja Philippa Jacoba
Spenerja.
Povezava skrbstva za uboge s policijsko-kazenskim
preganjanjem beračenja, kar je značilno za ustanove, ki
so nastajale pod vplivom pietizma, je v osnovi Spe-
nerjeva ideja. Beračenje, pojmovano kot greh, je bilo
strogo prepovedano.
Vsi ubogi, moški, ženske in otroci, so ne glede na
veroizpoved prejemali podporo ali bili sprejeti v
sirotišnico (prisilno delavnico). Poleg teh so v sirotiš-
nico nastanili še ostarele, slabotne in slaboumne.
Poboljševalnica, ki je sprejemala delinkventno mla-
dino, pa tudi pijance, igralce in vlačuge, je bila
prostorsko ločena. 
Med najstarejše najdenišnice (sirotišnice) v srednje-
evropskem prostoru, in kot vzor mnogim drugim, se
uvršča najdenišnica v Nürnbergu. Praktična izvedba
oskrbe v tej ustanovi je že ob koncu 15. stol. potekala v
dveh oblikah, ki ju poznamo še danes: družinska nega
in zavodska zaščita. Ker je bila smrtnost dojenčkov
izredno velika, so jih poskušali čimprej oddati v oskrbo
dojiljam na deželi. Le v izjemnih primerih so nastanili
dojiljo v ustanovi. Šele petletne ali šestletne otroke so
sprejeli v zavod (najdenišnice, sirotišnice).
O učno-vzgojnih naporih iz tega časa vemo zelo malo.
Iz poznejših virov lahko razberemo, da so varovancem
zagotovili verski pouk, da so jih navajali na molitev in
vodili k cerkvenim obredom.
Od srede 16. stol. dalje pa so se pod vplivom reformacije
večale učno-vzgojne zahteve v teh ustanovah. Zahteval
se je pouk branja in pisanja, ponekod tudi nemščine. Pri
tem pa ni šlo za redni pouk, marveč za osnovna
navodila o branju in pisanju, ki so jih posredovali
oskrbovancem njihovi oskrbniki, ki naj bi znali pisati in
brati.
Ustanovne listine najdenišnic in sirotišnic so zahtevale
trdo disciplino, pokorščino brez ugovora in ob ne-
pokorščini ostre kazni. 
Pravni red najdenišnice v Nürnbergu iz začetka 16. stol.
sporoča, da so morali biti oskrbovanci v tej ustanovi
preskrbljeni z več oblekami, srajcami in krili. Prostori
so bili tesni in prepolni, toda morali so paziti na
prezračevanje in odpiranje oken.
V prvih obdobjih so bile higienske razmere v tej, pa
tudi v drugih sirotišnicah, občutno boljše kot pozneje,
ko je bilo samo po sebi razumljivo, da so otroci spali po
trije v eni postelji. Življenje in delo v najdenišnici se je
odvijalo po točno določenem redu, kakor v samo-
stanih. 
Otroci, predvsem deklice, so sodelovali pri hišnih op-
ravilih. Ob nedeljah in praznikih so obiskovali  službo

božjo in pred cerkvenimi vrati prosjačili za darila. Ob
sejemskih dneh pa so na trgu zbirali živila. 
O enotnem vzgojnem cilju v sirotišnicah in najde-
nišnicah tega časa še ne moremo govoriti. Podobno kot
pri drugih kategorijah pomoči ubogim, je šlo tudi pri
otrocih zgolj za njihovo oskrbo. Misel na njihovo
poklicno izobrazbo se je le počasi uveljavljala.

FRANCKEJEVI PEDAGOŠKI POGLEDI

Nove smeri za nadaljnji razvoj otroškega in mla-
dinskega skrbstva je dal utemeljitelj v Halleu Avgust
Herman Francke.
Tudi  on je v začetku izhajal iz praktičnega skrbstva za
uboge. Polagoma pa so se pri njem iz skrbi za duhovno
in telesno blaginjo ubožnih otrok v njegovi župniji
pojavile nove naloge. Na njihovi osnovi je s pomočjo
njegove globoke pobožnosti  in velikih organizacijskih
sposobnosti nastalo izredno vzgojno delo, ki odraža
življenjsko sposobnost nemškega pietizma v 17. stol.
S pojavom sirotišnice (prisilne delavnice) v Halleu 1694
se je pojavil v zgodovini mladinskega skrbstva nov
organizacijski tip, za katerega je značilna izredno
razvita racionalnost. Nosilec skrbstva ni bila več
lokalna občina, mesto ali verska skupnost, čemur smo
bili priča od srednjega veka dalje, temveč krog
somišljenikov iz vseh družbenih plasti in vseh delov
Nemčije, pa celo iz Evrope.
Teoretske osnove Franckejevih pedagoških pogledov
odražajo racionalen način mišljenja, kakor tudi uko-
reninjenost v kalvinistično pobožnost, po kateri morajo
biti vsa človeška prizadevanja v službi slave božje. 
Temeljno Franckejevo pedagoško prepričanje je bilo, da
mora biti naravna samovolja v človeku zlomljena  in
biti mora pripravljen slediti brez prisile božjim
zapovedim. Njegova pietetska vzgoja je vodila k racio-
nalno kontroliranemu, zavestnemu življenju v nepres-
tani dejavnosti. V središče vzgoje pa je bila postavljena
pomembnost božje blaženosti, čemur je služil cel
sistem religioznih vaj. 
Versko utemeljena so bila tudi stroga pravila sirotiš-
nice, ki otroka niso nikdar puščala brez nadzorstva, pa
tudi določila o neprestani, koristni zaposlenosti otrok.
Le na ta način naj bi jih obvarovali pred “grehi sveta”.
Kljub strogim, asketskim določilom o načinu življenja,
pouk v Franckejevi šoli ni bil odtujen od sveta.
Pomembno za nadaljnji razvoj je bilo tudi spoznanje,
da je zaposlenost otrok, tudi ko niso v šoli, koristna.
Na osnovi tega spoznanja je nastala potreba, da
otrokom priskrbijo delo. V sirotišnici so nastavili
mojstra za pletenje in 1701 v ta namen razširili
prostore. Dečke so začeli poučevati najrazličnejša dela:
trgati, mikati, presti volno, plesti nogavice, ki je bilo do
takrat še povsem moško opravilo.
Posebno pozornost je Francke posvečal čistoči zavoda.
Vsak dan so pometali, pomivali šolske table in klopi,
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pa tudi stopnišča. Telesno nego gojencev, čistočo in
urejenost oblačil, so skrbno nadzirali. Vsak otrok je
imel svojo posteljo, kar po drugih ustanovah še dolgo
časa ni bilo samoumevno. 
Med številnimi novimi pristopi v zavodski vzgoji
izstopajo zlasti zahteve, ki jih je Francke postavljal
svojim sodelavcem. Od učiteljev in vzgojiteljev je
zahteval, da pri pouku in vzgoji upoštevajo posebnosti
in individualnost otrok, da bi lahko v vsakem vzbudili
njegove sposobnosti.
Posebno naporno je bilo delo vzgojiteljev. Od njih je
Francke zahteval, da zapisujejo svoja opažanja o
gojencih na posebnih kartonih.
Franckejeva ustanova v Lalleu (sirotišnica s šolo) po-
meni višek razvoja v primerjavi s sorodnimi usta-
novami tistega časa. Ideja pietetskega skrbstva ubožnih
otrok se je hitro razširila po vsej Nemčiji.
Širili so jo vzgojitelji, ki so sodili v krog Franckejevega
zavoda. 
Ideje prosvetljenstva, ki so se pojavile v drugi polovici
18. stol. so imele velik vpliv na otroško in mladinsko
skrbstvo. Filozofija prosvetljenstva je temeljila na
razumu, prepričanju, da mora kultiviranje razuma
odpraviti ne samo neznanje, ampak tudi vsa družbena
neskladja. 
Prosvetljenstvo je izhajalo iz prepričanja, da je človek
po naravi dober in da je bil prisiljen k slabemu šele z
napačno urejenostjo družbe. Človeka naj bi zato
poučevali in prosvetljevali. Vzgoja je torej pravi smisel
prosvetljenstva. Gospodarske krize v različnih delih
Evrope ob koncu 18. stol. so potegnile za sabo
brezposelnost in uboštvo. Stare, podedovane, pogosto
že nazadnjaške oblike skrbstva za uboge so odpovedale
in beračenje je ponovno dobilo zastrašujoč obseg.
Vprašanje siromaštva je postalo osrednji problem 18.
stol. Prosvetljenci so upali, da bodo siromaštvo
odpravili (“zlasti vir siromaštva”).
Šole za uboge, ki jih je ustvaril pietizem, so se izredno
hitro širile. Toda dobile so nov pomen. V mestih, kjer
so prosvetljenske ideje izvajali najbolj dosledno, kot
vzor je veljala reforma skrbstva ubogih v Hamburgu iz
1788, so se priključile temu osrednjemu delu, to je šoli
za delo (industrijski šoli), še različne druge veje
skrbstva, na primer skrbstvo za neporočene matere in
njihove otroke, nadzorstvo siromašnih otrok, skrbstvo
za siromašno in delinkventno mladino ipd. 
Nikdar v nadaljnjem zgodovinskem razvoju niso
našla vprašanja otroškega in mladinskega skrbstva
tako velikega odmeva v javnosti kot v času prosve-
tljenstva.
Zavodska vzgoja se je v Nemčiji v tem času umaknila v
ozadje, zavestno so jo omejevali in opuščali. V po-
lemiko o upravičenosti zavodske vzgoje, v tako
imenovan “spor o sirotišnicah,” je tvorno posegel tudi
Christian Gotthilf Salzmann, ustanovitelj vzgojnega
zavoda v Schenpfenthalu pri Gothi. 

TEREZIJANSKO-JOŽEFINSKA PRIZADEVANJA V AV-
STRIJI ZA ZAPUŠČENE IN UBOŽNE OTROKE

V Avstriji so v času Marije Terezije preganjali beračenje
in vagabundstvo, pogosteje pa se je pojavila tudi skrb
za zapuščene in ubožne otroke.
V tem času v Avstriji še ni moč najti nikakršne sledi o
urejenem skrbstvu za uboge. Najnujnejše primere
uboštva so na podeželju strpali  v  “podeželske špitale”,
v mestu pa v “meščanske špitale”, kjer so dobivali
hrano in streho. O kakšni vzgoji otrok ni bilo sledi.
Omenjeno skrbstvo se je financiralo  s prostovoljnimi
darili in javnim zbiranjem pomoči. 
V neurejeno stanje je prinesel nekaj novosti Jožef II. S
pomočjo razpuščenih samostanov  in z različnimi volili
so bile ustanovljene materialne možnosti za inten-
zivnejše skrbstvo za uboge. Ustanove so imele lokalni
značaj, oskrbovale so le tiste siromake, ki so sodili v
njihovo teritorialno pristojnost.
V vsaki župniji je obstajal poseben inštitut za uboge, ki
ga je uporabljal župnik, ob strani pa sta mu stala “oče
ubogih” in blagajnik. 
Po župnijah so obstajale tako imenovane oskrbovalnice
in hiralnice, v katerih so otroke oskrbeli z najnujnejšim,
niso pa imeli nobenih delovnih obveznosti. Oskrbo-
valnice in hiralnice niso imele nobenega nadzorstva.
Sprejem v te ustanove so odrejale lokalne oblasti.
V času Marije Terezije je bilo tudi na Slovenskem na
novo ustanovljenih več sirotišnic, stare pa so obnavljali
in povečevali. Ti zavodi so bili kot prisilni zavodi za delo
ustanovljeni predvsem iz ekonomskih razlogov. Si-
rotišnica v Ljubljani je bila ustanovljena 1758, v Celovcu
so jo 1749 povečali, v Beljaku ustanovljena 1769 pa je bila
ukinjena 1784 zaradi slabih sanitarnih razmer. Us-
posabljanje vzgojiteljev ni bilo pomembno. Policijski
ukrepi v zvezi z zapuščenimi in ogroženimi otroki  so se
omejevali na skrbstvo za uboge in kazensko zakonodajo.
Z Jožefom II. je povezano ustanavljanje najdenišnic za
zapuščene otroke in otroke brez staršev, ki so jih do 1918
vzdrževale različne podporne ustanove, odtlej pa država.
Otroci so ostajali v najdenišnicah do desetega leta
starosti, nato so jih oddali v oskrbo rejnikom. Različne
podpore so dobivali do 21. leta starosti. Tudi za Ljub-
ljano je bil v tem času izdan ukaz o ustanovitvi male po-
rodnišnice, s katero naj bo združena tudi najdenišnica.
Minili sta dve leti, da so v okviru meščanskega “špitala”
ustanovili porodnišnico in najdenišnico, in sicer tako
da so iz te ustanove izločili podpirance in siromake, ki
naj bi jih sprejela novoustanovljena hiralnica v Loki. V
istem času je bila ustanovljena najdenišnica tudi v
Trstu. 

PESTALOZZIJEVA IDEJA O VZGOJNI USTANOVI ZA
SIROMAŠNE OTROKE

V zgodovini pedagogike je Johann Heinrich Pestalozzi
znan predvsem kot utemeljitelj elementarne učne me-
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tode. Razvil jo je v sirotišnici v Stansu, ko mu je
švicarska vlada zaupala oskrbo osemdesetih zapu-
ščenih in osirotelih vojnih sirot. Pestalozzi jih je sam
oskrboval, vzgajal in poučeval. Čeprav je bil uspeh
njegove učne metode izredno velik, pa je bila učna
metoda le ena izmed sredstev za dosego cilja, ki mu je
posvetil vse svoje življenje; namreč vzgoji ubožnih
otrok.

Že na svojem prvem posestvu na Neuhofu, kjer je
preizkušal svoje sposobnosti kot zemljiški posestnik, je
zbral skupino ubožnih otrok. Začel jih je vzgajati in
navajati na delo. Z njimi je živel skromno od rezultatov
skupnega dela, kajti “ubožne se mora vzgajati za delo”.
Poskus je propadel iz več razlogov, predvsem zaradi
tega, ker je podcenjeval delovne zmožnosti in voljo do
dela beraških otrok. Vztrajal je na stališču, da si mora
otrok svojo oskrbo v celoti ali vsaj deloma zaslužiti z
lastnim delom.

Ideja o vzgojni ustanovi za siromašne otroke je
Pestalozzija zaposlovala tudi v poznejših letih. Izdelal
je različne načrte, kakšna naj bo taka vzgojna
ustanova ter se lotil še enega praktičnega poskusa v
Yverdnu (v gradu Iferten v kantonu Waadt), kjer je
svojemu inštitutu priključil tudi ustanovo za
siromašne otroke. Ob različnih vzgojnih ciljih je
doživela neuspeh. 

Pestalozzi je podobno kot večina pedagogov njegovega
časa napadal sirotišnice v obliki palač in njim nasproti
postavljal ustanovo, v kateri bi se ubožni otroci uvajali
v omejitve, ovire, v napore svojega bodočega življenja.
Od svojega prvega poskusa v Neuhofu do globoke
starosti je ostal zvest tem idejam, v njihovi uresničitvi
pa videl svojo najpomembnejšo nalogo. Na tem
področju ni uspel.

Pestalozzijevo zamisel, da se mora siromašne otroke
vzgajati za siromaštvo, da se mora vsaka vzgoja
ubožnega otroka navezati na njegov dejanski naravni
položaj, da pri tem ne gre za izobrazbo za “koristne
člane družbe”, kot so to delali prosvetljenci, ampak za
poklicno, stanu primerno izobrazbo, ki hkrati
predstavlja tudi občečloveško izobrazbo, je v veliki meri
uspelo uresničiti njegovemu učencu Jakobu Johannu
Wehrliju.

J. J. Wehrli je v svoji ustanovi smotrno povezoval
vzgojo, delo in šolo. Po njem so se imenovale številne
druge podobne ustanove v Švici in drugod po Evropi
(Wehrlijeve šole). V teh zavodih je bilo delo odločujoč
vzgojni element, ne toliko obrtniško delo, kot delo v
poljedelstvu, kar je ustrezalo fiziokratskim naukom
tistega časa. Toda drugače kot pri Pestalozziju; učno-
vzgojni cilj teh ustanov ni bila splošna izobrazba. Za
gojence iz višjih slojev je predstavljalo delo vpogled v
življenje drugih stanov, ubožni otroci pa naj bi se
pripravljali za svoje bodoče delovno življenje. Vpliv
Wehrlijevih šol na gibanje rešilnih domov je opazen.

REŠILNI DOMOVI – VELIKE DRUŽINE Z DOMAČIM,
DRUŽINSKIM VZDUŠJEM

Duhovni pobudnik rešilnih domov je “buditveno
gibanje”, krščanska reakcija na racionalizem pros-
vetljenstva.
V Baslu je bila ustanovljena “družba za dvig krščanske
resnice in božje blaženosti”. V okviru te “krščanske
družbe” s svojim “notranjim misijonom” kot nosilcem
celotne dejavnosti ljubezni do bližnjega v protestantski
cerkvi, se je pojavila želja tudi po krščanskih vzgojnih
ustanovah. Z dejavnostjo tega združenja se je pojavila v
skrbstvenem delovanju poleg cerkve, posvetnih oblasti
in različnih drugih ustanov še nova organizacijska
oblika – združenje odgovornih ljudi. Prav združenja s
cerkvenimi, domovinskimi in humanističnimi ozna-
kami so dajala pečat  mnogostranski podobi skrbstva
19. stol.
Ustanovitelj prvega rešilnega doma v Beuggnu v Južni
Nemčiji  je bil Christian Heinrich  Zeller (1779 – 1860).
To ustanovo je ob koncu svojega življenja obiskal tudi
Pestalozzi in tam slavil popolno uresničenje svojih
načrtov.
Že pred Zellerjem so v različnih delih Nemčije pričeli z
rešilnim delom  za siromašne in zapuščene otroke in
mladino. Vsi ti poizkusi pa so ostali osamljeni, dokler
ni prevzel Johann Hinrich Wichern (1808 – 1891),
veliki pobudnik  in organizator “notranjega misijona”,
vodstvo rešilnega doma v Hornu pri Hamburgu. Od
tam so se ideje o vzgoji v rešilnih domovih s pisano
besedo in z osebnimi stiki širile po vsej Evropi.   
Rešilni domovi kot vzgojni zavodi so izhajali iz
Pestalozzijeve ideje o vzgojni moči družine. Zato so se ti
zavodi gradili kot velike družine, z družinskim
vzdušjem. Rešilne domove sta upravljala “oče” in “mati”,
vzgojitelji pa so bili “starejši sinovi” ali “starejše sestre”.
Povezani so bili v skupnem gospodinjstvu, v katerem so
poskušali ustvariti razmere, ki obstajajo v družini. 
J. H. Wichern, izreden poznavalec dejanskega položaja

ubožnega prebivalstva in stiske zapuščenih in
zanemarjenih otrok, je poudarjal, da mora biti vzgojni
zavod podoben družini, ne more je pa nadomestiti.
Zavzemal se je za družinsko skupnost in individualno
vzgojo. Število gojencev v skupinah je omejil na
dvanajst, ker je individualna vzgoja mogoča le v
majhnih skupinah. 
Razdelitev zavoda v majhne skupine je zahtevala
številne pedagoško usposobljene sodelavce. Za pri-
pravo vzgojiteljev je osnoval posebno ustanovo,
podobno bogoslovju, kjer so bodoči vzgojitelji (bratje)
dobivali vsestransko teoretično in praktično izobrazbo
za svoje delo v zavodih.

DON BOSCOV PREVENTIVNI VZGOJNI SISTEM

V Italiji je na katoliški strani začel z vzgojo Don
Giovanni Bosco 1841, nekaj let po ustanovitvi rešilnega
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doma v Hornu. Podobno kot Wichern na protestantski
je imel Don Giovanni Bosco na katoliški strani močan
vpliv. V predmestju Torina je osnoval vzgojni zavod za
mladino, kjer so salezijanci, duhovniška kongregacija
za vzgojo in pouk, ustanovil jo je 1848 Don Bosco, po
njegovih navodilih razvili  nov vzgojni sistem. Osnovna
značilnost je bila preventivna vzgoja. Po Don Boscu
obsega preventivna vzgoja vsa področja človekovega
življenja: čutno in duhovno, umsko in naravno, indi-
vidualno in družinsko. Med vzgojnimi sredstvi je
poudarjal pobožne vaje (spoved, obhajilo) in verski
pouk. Gojencev se k temu ni smelo siliti, ampak le
spodbujati s prijazno besedo. Važno pri vzgojnem delu
je bilo tudi zaupanje. V zavodu je moral zavladati
družinski duh, še zlasti med odmori. Vzgojitelj je
moral biti na razpolago vsem in vedno pripravljen, da
posluša, očetovsko je moral bedeti nad vedenjem svojih
gojencev.
Sredi 19. stol. je evropski in deloma severnoameriški
prostor že razpolagal z diferenciranim sistemom
vzgojnih zavodov, kar se odraža v delu dunajskega
zdravnika Franza Serapha Hugla iz 1851. Razlikuje
zavetišče, več vrst popravnih zavodov, zavode za dečke,
zavode za deklice in mešane zavode. Razlikuje zavode, v
katerih se otroci  vzgajajo, in zavode, kjer se vzgajajo
zunaj njih. Hugel deli zavode tudi po tem, ali imajo
osnovno šolo, pozna pa tudi zavodske ustanove z
obrtnimi šolami. Takratni zavodi so se razlikovali tudi
po veroizpovedih.

VZGOJNI ZAVODI NA SLOVENSKEM DO LETA 1945

Razvoj zavodov in zavodske vzgoje po Evropi se deloma
odraža tudi na Slovenskem. Avstrija, v kateri smo
Slovenci živeli do 1918, je v zavodski vzgoji kopirala
rešitve, ki jih je sprejemala Nemčija.
Slovenci na področju zavodske vzgoje vedenjsko in
osebnostno motene mladine nismo imeli nikogar, ki bi
opravil vidnejšo vlogo, kakršno so zapustili drugod
Vives, Francke, Pestalozzi, Don Bosco in drugi. Če
izključimo že omenjene hospitale, sirotišnice in
najdenišnice, se je pravi razvoj vzgojnih zavodov pri nas
začel šele v drugi polovici 19. stol.
Leta 1847 je bila v Ljubljani zgrajena prisilna delavnica.
Življenje in skrb za poboljšanje “pokornikov” sta bila v
ljubljanski prisilni delavnici desetletja zelo primitivni.
Bistvenih razlik v ravnanju, ne glede na starost, ni bilo. 
Prva omemba ustanove seže sicer že v leto 1754 in je
povezana z ljubljanskim Žabjekom (gradom). To pri-
silno delavnico, ki je vključevala tudi ubožne mestne
otroke, so leta 1771 vključili v meščanski “špital”. Nova
zgradba je bila rezultat humane usmerjenosti stolnega
kanonika Lorenza von Schluderbacha, ki je vse svoje
imetje zapustil v ta namen. Posebna uredba je določala,
da prisilna delavnica ni “kraj strahovanja, ampak
policijska hiša poboljšanja”.

Koliko časa so “pokorniki” ostajali v zavodu, je bilo
odvisno od napredka njihovega poboljšanja, vendar ne
dlje kot tri leta.
V zavodu so opravljali naslednja dela: “Predivo plesti,
volno presti, krtačiti platno, volno in žido tkati, šivati,
štrikati in druga domača dela. Namen zavoda je, da sili
oddane osebe k delu in jih navaja k moralnemu
poboljšanju.”
V zavod so oddajali delomrzneže, izključene pa so bile
osebe pred štirinajstim letom starosti, doječe matere in
slaboumni.
Deželna vlada je junija 1873 sankcionirala državni
zakon o policijsko–kazenskih odredbah proti delo-
mrznežem in potepuhom z dne 10. maja 1873, ki je
določal, da je treba v skrbstvenih ustanovah odpreti
posebne oddelke za osebe, ki še niso prekoračile 18. leta
starosti.
Po ponovnih urgencah deželnega odbora je bil poseben
oddelek za mladoletnike v prisilni delavnici v Ljubljani
odprt 1. januarja 1874. Mladoletniki so bili odslej
ločeni od ostalih, tudi na sprehod in v cerkev so hodili
posebej. Petkrat na teden so imeli po dve uri ločen
šolski pouk.
Kmalu po odprtju posebnega oddelka za mladoletnike,
imenovane “korigende”, se je pokazalo, da poboljše-
valnica ne sodi v prisilno delavnico. Pogajanja so
ostajala neuspešna zaradi finančnih razlogov. Tako so
ostali mladoletniki v prisilni delavnici  in bili obsojeni
na več ali manj skupno življenje z odraslimi potepuhi
in delomrzneži. Kasneje so jim zaradi pomanjkanja
prostora priključili še duševno bolne. Oddelek za
“korigende” je bil na zelo slabem glasu.
V začetku 20. stol. se je stanje izboljšalo. Razvoj je bil
povezan z mladinskim sodnikom in pisateljem Franom
Milčinskim (1876 – 1932). Ko je nastopil svojo sodno
prakso, se je začel zanimati za usodo zanemarjene
mladine in za javno mladinsko skrbstvo, ki je bilo
takrat pri nas še v povojih. Kot varstveni  in mladinski
sodnik je imel težko nalogo  voditi vzgojno skrb brez
vzgojnoskrbstvenega zakona in voditi mladoletnike ob
trdih določbah dotedanjega kazenskega zakonika.
Tedanji kazenski zakonik je izročal mladoletnike že od
začetka 11. leta kazenskemu sodniku in ni upošteval
mladoletnikove nezrelosti.
Fran Milčinski je imel težko nalogo: poznal je smer,
videl je cilj, pot do tja pa mu je bila po zakonu
prepovedana. Milčinski je dejal, da je mladinski sodnik
krojač, ki “mora iz starega blaga izdelati nove hlače”.
V začetku 20. stol. je veliko vzgojno gibanje z geslom
“vse za otroka” prodrlo tudi na pravno področje.
Moderne zahteve za izboljšanje usode zanemarjene in
izprijene mladine je zastopal tudi 1. avstrijski kongres
za otroško varstvo in mladinsko skrbstvo, ki je potekal
na Dunaju marca 1907. Kongres se je zlasti dotaknil
vzgojno zanemarjene mladine. Milčinski je imel
izčrpen referart z naslovom  O zanemarjeni  in izprijeni
mladini na Kranjskem.
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Po kongresu na Dunaju so za zanemarjeno mladino
skrbela tudi društva za otroško varstvo in mladinsko
skrb, ki so jih začeli ustanavljati 1908. Po poročilu iz
leta 1910 lahko ugotovimo, da je društvo delovalo že v
vseh 30 sodnih okrajih takratne Kranjske. 
F. Milčinski je septembra 1907 v predavanju O naši
zanemarjeni mladini  in kranjski oblastni ji mačehi  v
splošnem ženskem društvu v Ljubljani med drugim
tudi zahteval popolno ločitev poboljševalnice (oddelka
za “korigende”) od prisilne delavnice. Takrat se je
oblast vendarle zganila.
Na seji deželnega odbora 25. septembra 1908 so
sklenili, da dečke, stare manj kot 14 let, ne smejo
odddati  v oddelek za “korigende” prisilne delavnice,
ampak da se izročijo na državne stroške v salezijanski
zavod na Rakovniku. Že v začetku naslednjega leta je
deželni odbor preuredil oddelek za “korigende” v
posebno  vzgajališče  za zanemarjeno mladino (1909).
Ime poboljševalnica je deželni odbor spremenil v “vzga-
jališče”, “korigendi” pa so se odslej imenovali gojenci.
Obleka gojencev se je morala razlikovati od obleke
ostalih prebivalcev. Pazniki so odslej morali nositi
civilno obleko. Tudi hrana se je izboljšala. Uvedli so
smotrnejši pouk, gibanje na prostem in sprehode. Za
sprejem je bil odločilen predlog varstvenega sodišča.
Odpuščenim gojencem je bilo treba priskrbeti za-
poslitev in jih voditi v evidenci, dokler niso postali
polnoletni. Vzgajališče so preuredili, vendar je še vedno
bilo pod okriljem prisilne delavnice. Učitelji (vzgo-
jitelji) so bili brez izjeme neizobraženi odsluženi
avstrijski oficirji in podrejeni ravnatelju prisilne
delavnice.
Iz Poročila Društva za otroško varstvo in mladinsko
skrb za leto 1915 sledi, da je bil zavod voden po
modernih načelih in da niti po imenu ni več spominjal
na nekdanji poboljševalni oddelek. 
Leta 1876 se je z ustanovitvijo družbe Vincencija
Pavelskega začelo v Sloveniji organizirano karitativno
delo. Istega leta je ta družba ustanovila v Ljubljani
mladinski dom za revne otroke, ki so bili v nevarnosti,
da bi zašli na kriva pota. Dve leti pozneje je ista družba
ustanovila tudi sirotišnico za dekleta, imenovano
Lichtenturnov zavod, leta 1882 pa še drugi zavod,
imenovan Marijanišče. Salezijanci so leta 1901 odprli
na Rakovniku v Ljubljani preventivni vzgojni zavod, ki
je na pritisk ljubljanskega mestnega sveta 1906 postal
vzgajališče.
Don Boscovo vzgojno načelo sicer ni bilo usmerjeno
predvsem k pokvarjeni mladini, temveč k temu, da s
svojim delom preprečuje pokvarjenost mladine.
Družba se je v Ljubljani sicer morala prilagoditi
vladnemu stališču, vendar je kasneje svoje delo
razširila.
V šolskem letu 1910/11 je bilo v tem zavodu 148
gojencev, od teh jih je bilo 56 oddanih v zavod na
predlog sodišč in različnih oblasti.

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev je prevzela
dediščino stare Kranjske in dela sosednjih dežel tudi na
področju družbenega skrbstva. Nova država je takoj
prevzela nekaj zasebnih mladinskih skrbstvenih
ustanov v svoje roke; med drugimi tudi deželno
vzgajališče v prisilni delavnici v Ljubljani.
Že leta 1919 je bil s posebnim odlokom ministrskega
sveta ustanovljen državni oddelek za zaščito otrok.
Njegova naloga je bila pomagati ogroženim otrokom
in mladini. Poseben izvedbeni pravilnik je določal, da
traja obča zaščita otrok  in mladine do dopolnjenega
18. leta, le po potrebi do polnoletnosti, to je do 21. leta.
Popolno ali delno materialno pomoč pa je država
podeljevala le mladini do dopolnjenega 16. leta.
Tedanja zaščita države je stremela za tem, da je pomoči
potrebne otroke razmestila po kmečkih domovih in v
zavode.
Odlok o ustanovitvi državnega oddelka za zaščito
otrok in mladine je 1922 nadomestil poseben zakon o
zaščiti otrok in mladine. Določal je predvsem obseg
mladinske zaščite; poleg vojnih sirot je vključeval tudi
otroke in mladino, ki jih starši niso primerno
oskrbovali. Zakon je določal način oskrbovanja otrok,
oblike redne in izredne pomoči. Določal je tudi
odvzem otroka staršem, pri katerih bi bila njegova
vzgoja v nevarnosti. Otrok se tudi ni smelo zaposlovati
pri takem delu, ki bi bilo škodljivo za njihovo fizično in
psihično zdravje. 
Državna mladinska zaščita je bila urejena centra-
listično. Ustanove, ki so delale na tem področju, so
dobivale od države skromna sredstva.
Ogrožena in zanemarjena mladina je bila posebej
obravnavana v kazenskem zakoniku  iz 1929, ki je začel
veljati 1. januarja 1930. Določal je predvsem, da otroci
do 14. leta starosti zaradi storjenega kaznivega dejanja
ne smejo biti kaznovani, ne preganjani. Otrok  je ostal
pri očetu ali skrbniku ali je bil izročen rejniški družini
ali vzgojnemu zavodu.
Za mlajše mladoletnike do 17. leta starosti  so se izrekli
le vzgojni ukrepi, zanemarjeni mladoletnik pa je bil
izročen zavodu ali v težjih primerih  poboljševalnici. Za
osebe z doseženim 18. letom starosti, pa do
polnoletnosti, so se izrekale kazni, ki so bile v
splošnem milejše kot pri polnoletnih osebah.
Na podlagi odredbe o oblikovanju sodišč za mlado-
letnike iz 1930 so nastala v Sloveniji pri vseh sodiščih
mladinska sodišča. Izšlo je tudi več pravnih predpisov,
ki so bili na zunaj sicer lepo napisani in delno tudi
napredni, vendar so bili le fasada, za katero pa se ni,
glede skrbstva in zaščite zanemarjene mladine, skoraj
nič spremenilo. 
Bili pa so poskusi moralne vzgoje mladine preko
različnih društev.
Leta 1937 je bilo v Dravski banovini 70 društev z
glavnim in 42 s postranskim namenom otroške zaščite.
V razdrobljenost in nesistematičnost društev je 1936
posegla jugoslovanska Unija za zaščito otrok in
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mladine. Ustanovljena je bila na osnovi ženevske
deklaracije o pravicah otroka iz 1923. Unija je
pospeševala delo vseh skrbstvenih organizacij, vendar
večjih uspehov ni dosegla zaradi političnih ovir,
pomanjkanja strokovnega osebja in finančnih sredstev. 
Na področju Dravske banovine so obstajali 4 zavodi za
zanemarjeno mladino:

♦ Deško vzgajališče v Ponovičah, kasneje na Selih pri
Ljubljani,

♦ Zavod za poboljšanje mlajših mladoletnic pri Sv.
Petru pri Poljčah (naziv za posebni oddelek ženske
kaznilnice v Begunjah),

♦ Zavod za poboljšanje mlajših mladoletnikov pri
okrožnem sodišču v Ljubljani (naziv za posebni
oddelek jetnišnice okrožnega sodišča v Ljubljani) in

♦ Dekliško vzgajališče v Černečah pri Dravogradu.

Zavod v Ponovičah je životaril. Na kulturni in vzgojno-
moralni dvig se ni gledalo veliko. Tudi banska uprava
vzgajališču ni bila posebno naklonjena. Gojenci so
hodili v 3,5 km oddaljeno šolo v Litijo, čeprav bi po
zakonu moralo imeti lastno šolo. 
Leta 1936 so vzgajališče po pogodbi z bansko upravo
prevzeli salezijanci in ga preselili na Sela pri Ljubljani.
Banska uprava se je obvezala, da bo tam adaptirala
prostore žrebčarne in dala vzgajališču ves potreben
inventar. Gojencem bo plačevala tudi stroške oskrbe in
vzgoje. 
Osnovnošolski pouk je opravljala banska uprava, a
učitelji so se morali strinjati s salezijanskimi načeli.
Zavod je imel tudi poseben oddelek za tiste gojence, ki
so se želeli izučiti kakšne obrti. Te gojence je sprejemal
zavod sam in se s starši dogovoril za plačevanje
oskrbnine.
Zavod za “vzgajanje in poboljšanje” mlajših mlado-
letnikov v jetnišnici okrožnega sodišča v Ljubljani je
vzdrževalo pravosodno ministrstvo. Zavodski prostori
so bili majhni, obsegali so pet jetniških sob, spalnico in
sobo za učitelja. Vsaka soba je imela vrata s kontrolno
lino, zapirala pa so se z zapahi. Nad vsako železno
posteljo s slamnjačo je bila obešena palica, okna pa so
bila zamrežena z rešetkami. Gojenci so bili v delavnicah
skupaj z ostalimi kaznjenci. Na razpolago so imeli
mizarsko, pekovsko in ključavničarsko delavnico. Za
dnevne sprehode so uporabljali jetniško dvorišče.
Nadzorovali so jih pazniki. Jetnišnica je imela  svojega
učitelja, pogosto so bili to upokojeni učitelji, ki so
dobivali za delo borno nagrado.
Konec leta 1930 je nastopil učiteljsko službo Vojko Ja-
godič, ki se je že na učiteljišču zanimal za kriminalno
pedagogiko in psihiatrijo. Leta 1935 mu je bil odobren
nov sistematični načrt dela in vzgoje. Načrt je odseval
misel, da gojenci potrebujejo vsestransko pozornost in
ljubezen vzgojitelja, ki jih bo pripeljal v svet poštenja,
lepote in urejenega življenja. Gojenci so odslej začeli
zahajati v muzeje, tovarne, na izlete, na kopanje na

Savo itd. Življenje se je spremenilo, vendar je bil zavod
še vedno v zaporu in gojenci še vedno v stikih z
odraslimi kaznjenci.
Zavod v Begunjah je obstajal od 1930, vzdrževalo ga je
pravosodno ministrstvo. Po predpisih naj bi bili
prostori za 20 mladoletnic (v povprečju) ločeni od
ostalih jetniških prostorov, vendar dnevni in hišni red
se je razlikoval od kaznjenkinih le toliko, da so
mladoletnice imele nekaj ur dnevno šolski pouk.
Dekliško vzgajališče v Černečah je bilo ustanovljeno
1938 za zapeljana, moralno ogrožena in pokvarjena
dekleta. Vodila ga je Kongregacija šolskih sester iz
Slovenske Bistrice. Zavod je bil v preurejeni graščini, ki
so jo odkupile šolske sestre. Sprejemal je dekleta od 14.
do 18. leta starosti. Gojenke so se pod nadzorstvom
šolskih sester “vadile” v gospodarskih in gospodinjskih
opravilih, učile pa so se tudi različnega ročnega dela.
Vzgajališče je bilo pod nadzorstvom oddelka za
socialno politiko banovinske uprave ter je tvorilo
oddelek mariboskega banovinskega dečjega doma.
Pogoji za sprejem so določali, da morajo biti gojenke
duševno in telesno zdrave.
Po okupaciji in razpadu stare Jugoslavije 1941 je
nemoteno delovalo naprej edino vzgajališče na Selih v
Ljubljani. Begunje in Černeče so Nemci takoj raz-
pustili, gojenci iz ljubljanskega kaznilniškega zavoda
so bili izpuščeni, med italijansko okupacijo pa so v
prostore tega zavoda nameščali mlade ljudi, ki so jih
uspeli rešiti pred internacijo. Popolnoma je prenehal
delovati po kapitulaciji Italije, ko so Nemci prevzeli
tudi ljubljanske zapore.
Na osvobojenem ozemlju, ob novi socialni zavesti, so
rasli iz življenjskih potreb spontani napori za varstvo
otrok in mladine. Bili so organizirani ustrezno tak-
ratnim zahtevam in razmeram. Mnoge družine so
sprejele otroke, katerih starši so bili vključeni v
osvobodilni boj ali pa so padli kot žrtve okupatorjevega
nasilja.
Po 2. svetovni vojni so vzgojni zavodi prestali vse faze
razvoja. Najprej so bili to predvsem kazensko
naravnani azili, v katerih so živeli mladi v komaj
dostojnih razmerah. Z vedno novimi vlaganji je uspelo
postopno izboljšati življenjske razmere. Vedno večjo
skrb so začeli posvečati izobraževanju, delovnemu
usposabljanju, vzgoji in prevzgoji.
Za napredek delovanja vzgojnih zavodov izstopajo štiri
osebnosti, ki so zaslužne za hiter razvoj in za
posodobitev strokovne rasti vzgojnih zavodov in
ortopedagoške stroke.
Ne moremo si zamisliti  vzgojnih zavodov  in vsega, kar
je bilo na tem področju narejenega  v Sloveniji in tudi
v Jugoslaviji brez dr. Bronislava  Skaberneta. Bil je prvi,
ki je že v petdesetih letih opozarjal odgovorne na pod-
ročje, ki bi bilo zaradi posebnega družbenega interesa
vredno večje skrbi in podpore, kot je je bilo deležno.
Povezoval je praktike, bil je začetnik izobraževanja in
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usposabljanja v zavodih, bil je pedagog, raziskovalec in
odličen organizator, ki je iskal stike v jugoslovanskem
prostoru in tudi zunaj naših meja. Seznanjal nas je z
dogajanji  in prizadevanji po svetu. Menda ni bilo stvari
na področju obravnavanja vedenjsko in osebnostno
motenih, ki v 50. , 60., in 70. letih ne bi bila povezana z
njegovim imenom. 
Vzgojnih zavodov si ne moremo zamisliti brez Vojka  Ja-
godiča, dolgoletnega ravnatelja Vzgojnega zavoda
Frana Milčinskega v Smledniku. Že pred vojno, še bolj
pa po njej, je opravljal številne dolžnosti in naloge v
vzgojnih zavodih. Opravljal je tudi številne naloge v
slovenskem in jugoslovanskem društvu defektologov.
Bil je ideolog družinske vzgoje v vzgojnih zavodih pri
nas, odličen organizator in praktik, ki je s pravim
pedagoškim posluhom praktično preizkusil mnoge
zamisli, ki so se porodile doma in na tujem.
Napredka tudi ne bi bilo brez nosilcev pedagoških idej,
brez ustreznega usposabljanja pedagoških delavcev. S
sistematičnim podiplomskim izobraževanjem special-
nih pedagogov za delo z otroki in mladostniki z mot-
njami vedenja in osebnosti je povezano delovanje prof.
Marjana Pavčiča  in prof. Cirila  Brezovca.
Prof. Pavčič je bil že v začetku 60. let zaslužen za
ustanovitev oddelka za defektologijo na Pedagoški
akademiji v Ljubljani, v okviru katerega so se uspo-
sabljali tudi defektologi za delo v zavodih. Njegovo delo
je nadaljeval prof. Brezovec, dolgoletni ravnatelj
prehodnega mladinskega doma v Ljubljani, pozneje
profesor na oddelku za specialne pedagoge  in v zadnjih
letih svojega življenja  tudi dekan Pedagoške akademije.
Imena vseh štirih so najtesneje povezana s celotnim
področjem zavodske vzgoje  in ortopedagoške stroke. Vse
štiri lahko imenujemo nosilce slovenske defektologije,
najtesneje povezane s teorijo in prakso. Vsi štirje so
prispevali k napredku, ki se še danes zrcali v tem, da smo
v procesu prenove vzgojnih zavodov ustvarili solidne

osnove za izobraževanje pedagoških delavcev za vzgojne
zavode v okviru Pedagoške akademije, ki je v študijskem
letu 1987/ 88 prerasla v visokošolsko ustanovo. Zaslužni
so tudi za to, da se hkrati s prenovo njihovih arhitek-
turnih in gradbenih sprememb lotevamo tudi nove
organizacije in novih vsebin prevzgojnega področja.

Od 1967 do 1971 je pod vodstvom strokovne skupine pri
Inštitutu za kriminologijo, v kateri so sodelovali  dr. K.
Vodopivec,  dr. M. Bergant, dr. M. Kobal, dr. B. Ska-
berne, dr. V. Skalar, potekal eksperiment v Vzgojnem
zavodu Logatec. Od pomembnejših vplivov, ki so izhajali
iz eksperimenta in pustili globlje sledi na celotnem
zavodskem področju, je treba omeniti pred-vsem
zavzemanje za globalno permisivno orientacijo, ki
pomeni pomemben odmik od klasičnega, pretežno rep-
resivnega odnosa do delinkventnih in vedenjsko težav-
nih otrok in mladostnikov. Med pomembnimi novostmi
je uvajanje skupinskega dela ter terapevtske skupnosti v
zavode in oblikovanje modela za kon-tinuiran proces in
interakcijo med teoretiki in praktiki.

Med prizadevanja za izboljšanje delovanja na področju
specialne pedagogike je treba omeniti še vplive med-
narodnih združenj (npr. Mednarodna zveza vzgo-
jiteljev neprilagojene mladine), Društvo defektologov
Slovenije, Sekcija MVO, v kateri so bili pomembni
akterji M. Pavčič, M. Domanjko, V. Jagodič, J. Vivod,
dr. I. Škoflek. Sekcija je več kot 25 let organizirala
številne izobraževalne seminarje, bila pa je tudi v
središču vsega, kar se je dogajalo na področju zavodske
vzgoje (publicistika, mednarodni in jugoslovanski
stiki itd.).
Navedeni procesi temeljijo na usmeritvah, ki so bolj ali
manj značilne za vse vzgojne zavode. Te so:

♦ od zaprtosti k večji odprtosti,
♦ od izolacije k integraciji zavodov  v sosesko in v širši

družbeni prostor,
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♦ od izrazite avtokratičnosti k bolj demokratičnim
medsebojnim odnosom,

♦ od poudarjrene represivnosti k večji permisivnosti,
♦ od pretežno kaznovalne naravnanosti k vse večji

uporabi pozitivnih sredstev,
♦ od pretežno nadzorne in disciplinske vloge vzgo-

jitelja k bolj diferenciranim vzgojnim in korek-
tivnim ukrepom,

♦ od objektnega k subjektnemu položaju gojenca,
♦ od individualizma in totalitarizma k dialektično

enovitemu razumevanju posameznika in skupine in
♦ od pretežno moralističnega odzivanja na moteče ve-

denje gojencev k odzivanju, ki je opravičljiv s strokov-
nega, pedagoškega ali psihoterapevtskega vidika.

VZGOJNI ZAVODI V SR SLOVENIJI, 1987

Vse inštitucije za obravnavanje disocialnih mladost-
nikov iz obdobja med obema vojnama so z začetkom
druge svetovne vojne prenehale delovati, razen Deškega
vzgajališča na Selih pri Ljubljani, ki je direkten
nasledek oddelka za “korigende” ljubljanske prisilne
delavnice iz 1874. Neposredno po vojni je ta zavod
poleg mnogih drugih na novo nastalih otroških in
mladinskih varstvenih ustanov, začasno dajal zavetje
vojnim sirotam. Sicer pa so nastajali vzgojni zavodi v
povojnem času po sledečem vrstnem redu:
1. 1. 1874. Vzgojni zavod v Logatcu (oddelek za “kori-
gende” v Ljubljani, od 1911 vzgajališče v Ljubljani do
1931, ko se je preselilo v Ponoviče pri Litiji. Iz Ponovič se
je 1936 preselilo na Sela v Ljubljani in se preimenovalo v
Deško vzgajališče. S Sel se je vzgajališče preselilo 1949 v
Gradac v Beli krajini, od tam pa 1953 v Gornji Logatec).
24. 9. 1945. Državni dekliški dom v Melju pri Mari-
boru. Zavod je bil z ustanovitvijo Dekliškega vzga-
jališča v Višnji Gori 15. 2. 1952 ukinjen.

1. 10. 1948. Dekliško vzgajališče v Smledniku pri Ljubljani.
15. 2. 1948. Dekliško vzgajališče v Višnji Gori.
23. 11. 1948. Prehodni mladinski dom v Kamni Gorici.
Zavod je bil ukinjen 14. 7. 1952, ko se je združil s
prehodnim mladinskim domom v Dobrni.
6. 12. 1948. Dekliško vzgajališče v Podsmreki. Zavod je
bil ukinjen 1953.
1. 1. 1949. Prehodni mladinski dom Medvode. Zavod je
bil ukinjen pred letom 1960. 
29. 11. 1949. Vzgajališče v Veržeju.
1. 9. 1950. Prehodni mladinski dom v Dobrni. Zavod je
bil ukinjen 1. 9. 1956.
1. 9. 1951. Deško vzgajališče v Planini pri Rakeku.
21. 10. 1951. Vzgojno-poboljševalni dom  v Radečah pri
Zidanem Mostu. 1981 se je preimenoval v Prevzgojni
dom v Radečah.
1. 9. 1953. Prehodni mladinski dom v Preddvoru pri
Kranju.

30. 1. 1954. Prehodni mladinski
dom Kodeljevo (od leta 1964
dalje Mladinski dom Jarše) v
Ljubljani. Edini zavod pri nas, ki
je bil po vojni namensko grajen.
1. 11. 1961. Vzgojni zavod v
Slivnici pri Mariboru.
V zbirko smo vključili tudi: Spre-
jemališče v Ljubljani, begavce,
ljubljanski Center za socialno
delo, mladinsko sodišče, Mla-
dinski dom Malči Beličeve v
Ljubljani in Mladinski dom To-
neta Kozela v Framu pri Ma-
riboru (danes Mladinski dom v
Mariboru) in KPD za mla-
doletnike v Celju (danes Zavod
za prestajanje kazni zapora za
mladoletnike Celje).
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Vzgojni zavodi v Sloveniji; zgoraj levo: Fran Milčinski  (1876 – 1932),
pisatelj in prvi mladinski sodnik v Sloveniji, ki se je zanimal za usodo
zanemarjene mladine in za javno mladinsko skrbstvo.
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OTEL ENIVTAT
ANMOLV
ANIVTAT

MEZVDO
HINROTOM

LIZOV
POR OVTSLISOP IJOBU

2691 4611. 324 002 7

3691 2721. 973 701 21 2

4691 1141. 635 641 43 3

5691 8751. 126 662 9 11 2

6691 5461. 727 553 32 01 2

7691 8851. 626 853 03 91 6

8691 3951. 184 944 51 71 4

9691 2051. 884 643 72 12 3

0791 6311. 558 404 12 82 3

1791 15.21 558 373 64 22 5

IPERKUINJOGZV ROPAZIKŠINTELODALM

2691 7622. 938 705 911 5 46 2 012 43 36 5 5

3691 7122. 337 295 211 81 97 01 432 96 95 1 4 6

4691 5752. 949 866 531 53 58 7 372 95 87 2 41

5691 6992. 888 688 981 14 48 6 063 96 69 1 6 41

6691 9433. 2401. 889 002 49 021 41 204 66 17 1 1 91

7691 7413. 2841. 611 452 801 511 6 814 79 88 1 2 5 22

8691 2033. 6311. 289 062 411 39 6 933 86 47 2 5 4 71

9691 4613. 7601. 679 232 08 69 01 063 101 28 1 5 9

0791 6333. 6111. 279 772 39 19 4 343 47 57 1 1 2 3 8

1791 7553. 0461. 2211. 803 501 08 4 424 28 19 1 6 12

TABELA 28: Najpogostejša kazniva dejanja otrok in mladoletnikov od 1962 do 1971, Obravnavanje vedenjsko
in osebnostno motenih otrok in mladoletnikov, Obravnavanje begavcev
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TABELA 29: Mladoletniki po izrečenih vzgojnih ukrepih in kaznih, 
Obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj   

Obravnavanje mladoletnih storilcev prekrškov 



Vedenjsko in osebnostno motene otroke in mla-
dostnike (tudi otroke do 14. leta starosti, ki so storili
dejanje z objektivnimi znaki kaznivih dejanj) obrav-
nava sam skrbstveni organ v okviru svoje upravne in
strokovne pristojnosti. Skrbstveni organ uporablja pri
tem metode socialno-pedagoškega dela in odloča o
potrebnih ukrepih. Lahko uporabi pomoč tudi drugih
strokovnih služb (šolske svetovalne službe, vzgojne
posvetovalnice, dispanzerja, ambulante itd.).
Kadar je treba motenega otroka in mladostnika izločiti
iz družine in oddati v vzgojni zavod, mora otroka
pregledati in dati svoje mnenje posebna strokovna
komisija za razvrščanje otrok v vzgojne zavode, ki deluje
pri skrbstvenem organu ali v drugi triažni ustanovi.
Varstvo in vzgojo je mogoče zagotoviti tudi z oddajo v
drugo družino (rejništvo). Medtem ko je otrok v drugi
družini, poskuša skrbstveni organ sanirati otrokovo
družino, spremlja otrokov razvoj in pripravlja njegovo
vrnitev domov. Po odpustu pomaga otroku oziroma
mladoletniku pri vključevanju v življenje.
Kadar starši ali osebe, katerim je otrok ali mladoletnik
zaupan v varstvo in vzgojo, sami ne zmorejo izslediti
begavca, se obrnejo po pomoč na postajo milice (PM)
in skrbstveni organ. Delavci ONZ, ki begavca izsledijo,
ga takoj izročijo skrbstvenemu organu občine, na
območju katere je bil najden.
Za njegovo varstvo poskrbijo v skrbstvenem organu ali
v mladinskem sprejemališču.
Varstvo begavca obsega: prevzem od delavca ONZ ali
drugih oseb, prehrano, prenočišče in drugo oskrbo,
potrebno varstvo in nadzorstvo, priprave za vrnitev
begavca, spremljanje v kraj, od koder je pobegnil in
izročitev staršem, skrbstvenemu organu ali zavodu.
Ob vrnitvi begavca je treba osebi, ki se ji ta izroči, spo-
ročiti podatke, ki so pomembni za njegovo nadaljnjo
obravnavo.
Mladinsko sprejemališče lahko ustanovi občina, delovna
ali družbena organizacija. Deluje kot enota skrbstvenega
organa ali druge družbene oziroma delovne organizacije.
Preden kaznuje mladoletnika (od 16 do 18 let), ki je
storil prekršek, si mora sodnik za prekrške priskrbeti
mnenje skrbstvenega organa, ki vsebuje podatke o:
♦ socialnem stanju družine,
♦ negativnih pojavih v družini,
♦ šolskih in delovnih uspehih mladoletnika ter
♦ mladoletnikovi osebnosti.

Poročilo je pomembno, ker sodniku za prekrške pomaga
pri presoji smotrnosti postopka ter pri izbiri kazni.
Sodnik za prekrške lahko ustavi postopek, izreče ukor,
denarno kazen ali zapor do 15 dni (po starem Zakonu
o prekrških).

Skrbstveni organ pri obravnavanju mladoletnih prestop-
nikov sodeluje v vseh fazah kazenskega postopka:
♦ zbira podatke o mladoletnikovih razvojnih okolišči-

nah in lastnostih njegove osebnosti,
♦ ugotavlja in ocenjuje vzroke njegove motenosti,
♦ postavlja diagnozo in prognozo in 
♦ svoje stališče posreduje  sodišču v obliki poročila. 

Zastopnik skrbstvenega organa lahko prisostvuje
izvedbi pripravljalnega postopka, opozarja na dejstva
in dokaze ter daje predloge, se udeležuje glavnih
obravnav, kjer ustno dopolni poročilo,   seznani sodišče
s trenutnim stanjem (mladoletnikovo šolanje, zapo-
slitev, odnos do družine itd.) ter pomaga sodišču pri
izbiri najprimernejšega vzgojnega ukrepa. 
Skrbstveni organ izvršuje vzgojne ukrepe:

♦ oddaje v disciplinski center in 
♦ ukrepe strožjega nadzorstva skrbstvenega organa.

O izvrševanju drugih oblik strožjega nadzorstva
(strožjega nadzorstva staršev in druge družine) vodi
nadzor in pomaga staršem ali rejnikom, če je sodišče
tako odredilo ob izreku vzgojnega ukrepa.

ZAVOD ZA SOCIALNO DELO SKUPŠČINE OBČINE 

Zavod je samostojna strokovna delovna organizacija, ki
ima nalogo, da:

♦ ugotavlja in proučuje socialne probleme v občini,
♦ odkriva njihove vzroke,
♦ planira in programira družbeno dejavnost na

področju socialnega varstva,
♦ samostojno ali v sodelovanju z drugimi preprečuje

vzroke, ki porajajo socialne probleme in 
♦ skrbi za varstvo socialno ogroženih oseb.

Muzej organov za notranje zadeve

156

Zavod za socialno delo SO Ljubljana Šiška nekoč

KAZUISTIKA

KRAJEVNI RAZPORED ZAVODOV ZA VARSTVO IN USPOSABLJANJE OTROK IN MLADOLETNIKOV Z
MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI



Posebna organizacijska enota je služba za delo z mla-
doletnimi prestopniki. Naloga te službe je trojna:
♦ kurativna: diagnostično obravnava posamezne

primere in skrbi za socialno terapijo,
♦ analitična: spremlja mladoletnikova prestopništva,

vodi evidenco o tem z vidika etiologije, pojavnih ob-
lik, analizira lastno delo in družbena prizadevanja,
predlaga kurativne in preventivne ukrepe in priprav-
lja poročila o problematiki mladoletnikovega pre-
stopništva,

♦ preventivna: sodeluje s strokovnimi službami in
družbenimi organizacijami pri planiranju izvajanja
preventivnih ukrepov  za zaščito otrok in mladine
ter pri odstranjevanju socialno-patoloških pojavov
med mladino.

VZGOJNA POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN
STARŠE V LJUBLJANI, USTANOVLJENA 1. 1. 1955

Vzgojna posvetovalnica je ustanova, ki v sodelovanju s
starši, učitelji, vzgojitelji in drugimi strokovnjaki s tega
področja rešuje zahtevnejša vzgojna in psihohigienska
vprašanja duševnega, socialnega in telesnega razvoja
otrok.

Je izrazito multi- in interdisciplinarna strokovna sveto-
valna ustanova. Pri svojem delu uporablja spoznanja
psihologije, pedagogike, sociologije, socialnega dela in
medicine. 
Delo vzgojne posvetovalnice je preventivno in kura-
tivno. S kurativnim delom, ki je večinoma ambulantno
in skupinsko organizirano po raznovrstnih, po pravilu
kombiniranih metodah in tehnikah prej navedenih
ved, opravlja obenem tudi sekundarno preventivo
različnih nezaželenih pojavov in odklonov človekovega
osebnostnega razvoja ter njihovih posledic.
Primarno preventivo opravlja s tem, da si načrtno in
aktivno prizadeva reševati različna vprašanja s področja
vzgoje in psihohigiene.

Za izpolnjevanje svojih nalog zaposluje strokovne
sodelavce, in sicer psihologe, specialne pedagoge,
pedagoge, socialne delavce in zdravnike.
Poglavitne vrste dela v vzgojni posvetovalnici so: triažni
pogovor, diagnostični postopek, izdelava načrta pomoči,
skupinski posvet, informiranje o diagnostičnih ugotovit-
vah, različne oblike svetovanja ali vodenja (krajše, daljše,
individualne, skupinske), specialno-pedagoška korekcija
otrokovih splošnih ali delnih sposobnostnih primanj-
kljajev, socialna pomoč ali intervencija na terenu, učna ali
vzgojna pomoč, psihoterapija, somatska medicinska
terapija in spremljanje učinkovitosti obravnave.
Delo je organizirano skupinsko, s čimer je zagotovljena
kompleksna obravnava problemov svetovancev. Letno
je obravnavanih približno 600 otrok (starejši podatek).

1974 se je Vzgojna posvetovalnica preimenovala v SVE-
TOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN
STARŠE in se preselila v namenske s samoprispevkom
zgrajene prostore. 
1980 je bila v Svetovalnem centru ustanovljena ZDRAV-
STVENA ENOTA ZA SPECIALISTIČNO DEJAVNOST.
1995 je postal Svetovalni center KOLABORATIVNI CEN-
TER SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV.

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOST-
NIKE IN STARŠE V LJUBLJANI

Pomaga otrokom, staršem in drugim vzgojiteljem pri
različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih, psihia-
tričnih in drugih problemih. Opravlja diagnostično,

svetovalno, korektivno
in terapevtsko delo.
Pomemben delež v de-
javnosti ustanove je na-
menjen preprečevanju
motenj pri otrocih in
mladostnikih. Vključuje
informativno–izobraže-
valne programe za star-
še, vzgojitelje in učitelje,
razvijanje raznih oblik
skupnostnega in pros-
tovoljnega dela in dru-
go.
V centru v Ljubljani so
zaposleni specialisti kli-
nične psihologije, dok-
torica psihologije, ma-
gistrica psihologije, di-
plomirana psihologinja,
magistrica pedagogike,
diplomirani defektolo-
ginji, magistrica logo-
pedije, diplomirana so-
cialna delavka specia-
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Vzgojna posvetovalnica v Ljubljani, ustanovljena 1. 1. 1955

Svetovalni center za otroke, mla-
dostnike in starše



listka, socialna delavka, zdravnica pedopsihiatrinja in
zdravnica psihiatrinja (podatki iz leta 2000). Z njimi
stalno sodelujejo šolski zdravniki specialisti, psihiater
za odrasle, pedonevrolog in drugi.

MLADINSKI DOM TONETA KOZELA V FRAMU,
USTANOVLJEN 30. 1. 1954 KOT  DEČJI DOM FRAM
IN S SKLEPOM OBČINSKEGA SODIŠČA TER S
SOGLASJEM SO MARIBOR PREIMENOVAN 1967 PO
ENEM PRVIH PARTIZANOV NA FRAMSKEM OB-
MOČJU. V MLADINSKI DOM MARIBOR SE JE PRE-
IMENOVAL 1991.

Zavod je vzgojna ustanova, ki je bila sprva namenjena
predvsem predšolskim otrokom kot dečji dom.
Lastniki stavbe prvotnega Mladinskega doma v stari
Jugoslaviji so bili veleposestniki avstrijskega porekla z
imenom Weis. Ti so živeli v Wildomu v Avstriji, kjer
njihovi potomci živijo še danes.  
Moderna kmetija s številnimi člani je imela svoje
počitniško domovanje v Framu.
Veliko posestvo z vinogradi in sadovnjaki so jim
obdelovali viničarji, v hlevih pa so jim redili živino.

Po osvoboditvi je bilo njihovo premoženje naciona-
lizirano, saj so med vojno sodelovali z okupatorjem. V
stavbo so se najprej naselili delavci takratne vino-
gradniške zadruge Fram.
Kmalu se je pokazala potreba po otroškem varstvu
delavcev vinarsko-obdelovalne zadruge ter pozneje tudi
za druge otroke.
Leta 1945 je bil ustanovljen DID – Dom igre in dela.
Obstajal je 4 leta. Otrokom je zagotavljal le dnevno
varstvo.
Leta 1954 je Okrajni ljudski odbor Maribor ustanovil v
isti zgradbi Dečji dom Fram, v katerega so bili
vključeni otroci iz DID-a ter drugi socialno ogroženi
otroci (sirote brez staršev). V domu so vzgajali in
oskrbovali otroke, ki so jim bili zaupani v celodnevno
skrb.
Leta 1967 je bil s sklepom Občinskega sodišča in s
soglasjem SO Maribor dom preimenovan v Mladinski
dom Tone Kozel, Fram.
Danes je Mladinski dom v Mariboru, kamor se je
preselil iz Frama kot Mladinski dom Toneta Kozela,
namenjen le šoloobveznim, socialno ogroženim in
vedenjsko motenim otrokom. Tu je tudi dom otrokom,
ki jih starši iz različnih vzrokov ne morejo varovati in
vzgajati, otrokom razvezancev ter motenim osnovno-
šolskim otrokom. Dom skrbi za varstvo, prehrano  in
vzgojo ter  pomoč pri učenju.

MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE V LJUBLJANI,
USTANOVLJEN 6. 8. 1911  

Prebivalci Viča v Ljubljani, ki so bili v službi, bolni ali
kako drugače zadržani, so za potrebe svojih otrok
uredili 6. avgusta 1911 v prostorih dvorane prosvetnega
društva na Viču zavetišče. Ker prostor ni več ustrezal
potrebam, so 1926 kupili Ločnikarjevo hišo s 3000 m2

zemlje.
Poslopje je bilo preurejeno v mladinski dom, ki je bil 9.
junija 1929 izročen svojemu namenu.
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Mladinski dom Toneta Kozela v Framu (do 1991), danes se imenuje
Mladinski dom Maribor. (fot. na desni)



Pred drugo svetovno vojno je bil dom adaptiran, tako
da je lahko sprejel od 70 do 80 otrok od 7. do 15. leta
starosti.
Danes je Mladinski dom Malči Beličeve vzgojni zavod,
ki daje varstvo  in celotno oskrbo  vzgojno in moralno
ogroženim otrokom. 
Dom sprejme 60 otrok obeh spolov. Razdeljeni so v
vzgojne skupine po 10. Za vzgojo in izobraževanje,
oziroma usposabljanje je poskrbljeno v rednih
zunanjih osnovnih šolah, ki se nahajajo v bližnji
okolici Viča. 
Srednješolcev ne sprejemajo. Mladostnikom, ki so bili
sprejeti v času njihove osnovnošolske obveznosti in so
jo uspešno zaključili ter nadaljujejo šolanje v srednje-
šolskih programih, pa dom omogoča še nadaljnje
bivanje. Pripravljeni pa morajo biti na obveznosti, ki jih
bivanje v ustanovi zahteva (hišni red, redno obisko-
vanje pouka, spoštovanje dogovorov ...).
Srednješolci obiskujejo izobraževalne programe v
Ljubljani ali bližnji okolici. Učijo se za naslednje
poklice: zidar, pomočnik peka, slaščičar, lesar,
papirničar, grafik, trgovec, frizer, kemik, mehanik,
gostinski tehnik, turistični tehnik.
Otroci in mladostniki so napoteni v dom na podlagi
120. in 121. člena Zakona o zakonski zvezi in dru-
žinskih razmerjih. Namestitev urejajo svetovalci centrov
za socialno delo občin, kjer imajo otroci stalno bivališče.

Prve informacije o možni namestitvi so običajno ustne,
telefonske. Oglasijo se delavci centrov za socialno delo,
pa tudi šolske svetovalne službe, učitelji, starši,
sorodniki, rejniki, prijatelji in sosedje.
Sledi ogled doma in informativni razgovor, v katerem
je predstavljeno življenje v domu. Pogovor teče tudi o
skupnih pričakovanjih, smotrih namestitve v domu in
ciljih, ki naj bi jih otrok ali mladostnik dosegel v času
domskega bivanja. Skupaj se dogovorijo tudi o
možnostih preživljanja otrok in mladostnikov v času
vikendov in počitnic.

Čez mesec dni sledi naslednje srečanje, ko teče pogovor
o izvajanju sprejetih dogovorov, o vključitvi otrok v
življenje in delo v domu in v šoli, o njihovem počutju
in drugih podrobnostih.      
Dom je namenjen tistim otrokom  in mladostnikom, ki
imajo doma ali v šoli ali v svoji soseski težave, ki jih
sami ali s pomočjo svojih bližnjih ne zmorejo ali nočejo
reševati in urediti. Težave so lahko začasne ali dlje časa
trajajoče. Zaradi njih trpijo otrok, družina ali cela
okolica. Otrok je nesrečen, zbegan, prestrašen in
neuspešen. Družina je nezadovoljna, okolica pa
neprijazna do otroka in njegove družine.
Težave so lahko naslednje:

♦ neurejene življenjske in stanovanjske razmere,
♦ krizna situacija v družini,
♦ neurejeni medsebojni odnosi,
♦ nerazumevanje s starši in njihovimi partnerji,
♦ nepričakovani dogodki v družini,
♦ neupravičena pričakovanja,
♦ določene oblike nezaželenega vedenja v družini,
♦ šolska neuspešnost, nemotiviranost za šolo,
♦ zdravstvene težave staršev,
♦ neuspela rejništva ipd.

Dom zagotavlja možnosti za zadovoljevanje potreb
otrok in mladostnikov, za učenje in delo, za kulturo in
kulturno preživljanje prostega časa, kot tudi možnosti
za nemoten psihofizični razvoj. S posebnimi specialno-
pedagoškimi, pedagoškimi in psihološkimi programi
poskušajo v domu ublažiti oziroma odpraviti oseb-
nostne, vedenjske in funkcionalne razvojne motnje
otrok in mladostnikov. Sami pa priznavajo, da niso
čarodeji. 
V domu organizirajo:

♦ šahovski krožek,
♦ igre z žogo,
♦ delavnico, v kateri oblikujejo les,
♦ računalniško delavnico,
♦ taborjenje,
♦ letovanje,
♦ smučanje na Pohorju,
♦ obiske športnih in kulturnih prireditev ipd.

Posebnost doma je, da ima otrok BOTRA.
To pomeni, da se nekdo odloči in enemu od otrok
mesečno vse leto nakazuje na njegovo hranilno knjižico
po 5000 SIT, ki jih otrok porabi po lastni želji. Ali bo
denar varčeval ali kupil karkoli in uresničil vsaj
nekatere skrite želje, je izključno njegova odločitev. 

PREHODNI MLADINSKI DOM V LJUBLJANI, USTA-
NOVLJEN 1. 1. 1954

Zavod je bil ustanovljen v  gradu Kodeljevo v Ljubljani,
kjer je ostal do 1964. Decembra tega leta je bil dograjen
nov zavod na Jarški cesti v Ljubljani. Tu gojenci
obiskujejo osnovno šolo v zavodu. 
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Mladinski dom Malči Beličeve, kamor se je  9. 6. 1990 preselil iz starega
objekta.



Kapaciteta zavoda je 60 ležišč in v šoli 40 sedežev. 
Prehodni mladinski dom je bil prvi namensko zgrajen
zavod za otroke in mladostnike, ki so potrebni strokov-
ne pomoči. Je vzgojna ustanova za diagnostično in triaž-
no obravnavanje otrok in mladoletnikov obeh spolov,
starih od 7 do 18 let, ki zaradi motenj v vedenju in
osebnosti ne napredujejo ustrezno svoji razvojni stopnji.
Namen zavoda je:

♦ da ugotavlja vrste in stopnje vzrokov motenosti
otrok in mladoletnikov, 

♦ usmerja s strokovnimi ugotovitvami otroke in
mladoletnike v okolje, kjer jim bo zagotovljeno
ustrezno usposabljanje,

♦ psihopedagoško vpliva na otroka in mladoletnika,
da bi se pozitivno spremenilo njegovo doživljanje in
vedenje,

♦ vpliva na otrokovo okolje, da bi zagotovil možnosti
za pozitivne spremembe otrokovega doživljanja in
vedenja,

♦ svetuje staršem, predvsem tistih otrok in mla-
doletnikov, ki se iz zavoda vračajo v domače okolje,
kako ravnati z njimi doma.

Kot glavno dejavnost pa zavod opravlja:

♦ kategorizacijo otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju,

♦ hospitacije in demonstracije za študente PA, PF,
visoke šole za socialne delavce, pravne in filozofske
fakultete.

Prehodni mladinski dom je multidisciplinarna stro-
kovna ustanova, ki zaposluje poleg specialnih pe-
dagogov učitelje, psihologe, socialne in zdravstvene
delavce, katerih sodelovanje temelji na principih
skupinskega dela.
Zavod ima interno šolo, vendar se lahko gojenci
usposabljajo tudi eksterno v programih srednjega
izobraževanja in poklicnega usposabljanja.
Zadnja leta deluje v zavodu produkcijska šola. To ni šola
kot običajne druge. Namenjena je mladim med 15. in
18. letom, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in
so zaradi različnih vzrokov prekinili ali opustili šolanje
ter imajo zaradi tega težave pri odraščanju (spori s
starši, pasivnost).
Program traja 9 mesecev. Vpis poteka od 1. septembra
do 1. aprila, vendar le, če so prosta mesta.
V tej šoli ni zvoncev, ni razredov, ni matematike, ne
slovničnih pravil; tudi zvezkov in knjig ne potrebujejo.
Zapiske se naučijo oblikovati na šolskem računalniku.
Tu se lahko naučijo računalništva, upravljanja s sito-
tiskarskim orodjem, upravljanja s šiviljskim orodjem in
stroji, funkcionalnih  znanj in veščin, ki jih v življenju
vsakdo potrebuje (kuhanja, navezovanja stikov z
okolico, znanj, ki so potrebna, da narediš dober vtis na
delodajalca ali napišeš prošnjo, ki se ji ni moč upreti
itd.). 

Skratka, produkcijska šola je konkretna, praktična,
uporabna, poleg tega pa z organizacijo pouka mladim
naklonjena in zanimiva po obliki ter vsebini. 
Dolžnosti učenca so: 

♦ redno obiskovanje programa med 9. in 16.30 uro
vsak delovnik od vpisa do konca šolskega leta,

♦ izmenično opravljanje ene od tedenskih ali meseč-
nih nalog, povezanih z nakupom in pripravo dnev-
nih obrokov, vodenjem tedenskih zapiskov za
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skupino, vodenjem blagajn za prehrano, fotografi-
ranjem življenja in dela v šoli, načrtovanjem in
izvedbo izletov.

Pravila produkcijske šole so:

♦ o nepredvideni odsotnosti je treba takoj obvestiti,
to storijo otroci ali starši, najkasneje do 9.45 ure,

♦ o neupravičeni odsotnosti takoj sledi razgovor s
starši ali obisk na domu,

♦ opravičljivo je lahko le zdravniško potrdilo,
♦ pravica do petih dni načrtovanega dopusta s

strinjanjem staršev,
♦ prepoved uživanja z zakonom prepovedanih in

neprepovedanih drog in
♦ prepoved namerno poškodovati inventar.

V sklopu prenovljenega Mladinskega doma Jarše
delujejo tudi 4 stanovanjske skupine:

♦ HIŠA (v Jaršah),
♦ ZELENI TIR (v Mostah),
♦ KOKOSI (v Mostah),
♦ ČRNUŠKA GMAJNA (v Črnuški gmajni).

Vse sprejemajo otroke in mladostnike s t. i. motnjami
vedenja in osebnosti, v načinu dela z njimi pa se ne
razlikujejo bistveno od otrok ali mladostnikov, ki živijo
doma.
Tudi tu je namestitev otroka ali mladostnika možna po
določbah 120. in 121. člena Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih. O namestitvi odloča center za
socialno delo. Edini pogoj za sprejem je, da otrok
obiskuje šolo ali kakšen drug izobraževalni program
oziroma ima honorarno ali redno zaposlitev in da ne
odklanja redne dnevne aktivnosti, ki je običajna za
večino ljudi. 

BEGAVCI

Pobegi otrok in mladoletnikov od doma ali iz vzgojnih
zavodov so sicer lažja oblika prestopkov, vendar
strokovne službe pri obravnavanju teh problemov
ugotavljajo mnoge posledice, ki so pogosto zelo hude.
Otroci in mladoletniki na begu, zlasti tisti, ki
pobegnejo iz vzgojnih zavodov, pogosto izvršujejo
kazniva dejanja. Z njimi si pridobijo denar za hrano in
vožnjo, zato se tudi hitreje gibljejo iz kraja v kraj.
Ugotovili so, da so vzroki za beganje od doma
neurejene družinske razmere, vzroki za beg iz zavodov
pa  največkrat neprilagojenost na zavodsko življenje in
domotožje, pozneje pa tudi avanturizem in ne
nazadnje izvrševanje kaznivih dejanj.
Mladoletniki se med begom zadržujejo v središčih
mest, slaščičarnah, restavracijah, avlah kinematografov
ipd. Tisti mladoletniki, ki pribežijo v mesto, pa se vsaj
na začetku mudijo na železniških in avtobusnih
postajah. Poleti odhaja veliko begavcev z avtostopom v
obmorske kraje, kjer so pogosto tudi prijeti.

Delavci PP izvajajo preventivno dejavnost tako, da
pozorno spremljajo mladoletnike, ki dalj časa posedajo
v raznih lokalih, brezciljno tavajo po mestih, prosjačijo
ali se neprimerno vedejo. 
Begavca odpeljejo na PP, pokličejo starše ali
predstavnike vzgojnega zavoda, od koder je pobegnil,
in se pogovorijo o nadaljnjih ukrepih. Pogosto je
mladoletnika težko identificirati, ker navedejo lažna
imena ali pa molčijo.

SPREJEMALIŠČE V LJUBLJANI

Prehodni mladinski dom v Ljubljani je od ustanovitve
januarja 1954 pa do 31. decembra 1971 imel poleg svoje
dejavnosti tudi mladinsko sprejemališče.
Od 3. aprila 1972 dalje je delovalo mladinsko spreje-
mališče na Trubarjevi ulici 45 A v Ljubljani. Mladinska
sprejemališča so še v Mariboru, Celju, Kranju, Ptuju in
Novem mestu.
V sprejemališče oddajajo delavci ONZ pobegle otroke
in mladoletnike obeh spolov, ki so se, brez vednosti in
dovoljenja ali proti volji svojih staršev ali njihovih
namestnikov, oddaljili od svojega prebivališča in so
zaradi tega ostali brez potrebnega varstva in oskrbe.
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Otroci in mladoletniki ostanejo v sprejemališču toliko
časa, dokler ne pridejo ponje starši, socialni delavci
pristojne občine ali predstavniki vzgojnega zavoda. 

SODIŠČE

Sodnik za mladoletnike občinskega sodišča (danes
okrajno sodišče) je po zakonu pristojen za vse tiste
mladoletne prestopnike od 14. do 18. leta, ki storijo
kazniva dejanja, za katera je polnoletnim storilcem
zagrožena kazen do pet let zapora. Izreka lahko le
vzgojne ukrepe po 69. členu KZ (danes po 74. členu
KZ).
Sodnik za mladoletnike okrožnega sodišča obravnava
vse tiste mladoletne prestopnike, ki storijo kazniva
dejanja, za katera je polnoletnim storilcem zagrožena
kazen nad pet let zapora. Izreka lahko vse vrste
vzgojnih ukrepov  po 69. členu KZ (danes po 74. členu
KZ), izjemoma pa tudi kazen mladoletniškega zapora
po 79. c, d in e členu KZ (danes po 89. členu KZ). 
Disciplinska ukrepa sta:

♦ ukor,
♦ oddaja v disciplinski center.

Vzgojni ukrep strožjega nadzorstva je: 

♦ vzgojni ukrep strožjega nadzorstva, ki ga izvajajo
starši, skrbnik ali druga družina ali pristojni
skrbstveni organ. Traja najmanj eno leto in največ
tri leta.

Zavodski ukrepi so:

♦ oddaja v vzgojni zavod, ki traja najmanj šest
mesecev in največ tri leta,

♦ oddaja v vzgojno-poboljševalni dom (danes pre-
vzgojni dom), ki traja najmanj eno leto ali največ
pet let in 

♦ oddaja v zavod za defektne mladoletnike (danes
zavod za usposabljanje).

Zavodske ukrepe izrekajo sodišča, če so pri mlado-
letnemu prestopniku potrebni trajnejši vzgojni ali
prevzgojni ukrepi in njegova popolna izločitev iz
dotedanjega okolja.
Kazen mladoletniškega zapora je izjemen ukrep in se
lahko izreče le starejšemu mladoletniku, ki je ob storitvi
kaznivega dejanja že bil star 16, ne pa še 18 let. 

DISCIPLINSKI CENTER V OBČINI LJUBLJANA ŠIŠKA,
USTANOVLJEN 15. 5. 1967

Disciplinski center tvori poleg drugih oblik dela z
mladoletnimi prestopniki organizacijsko in funkcio-
nalno celoto, ki v okviru socialne službe skrbi za
prevzgojo mladoletnih prestopnikov v občini.
Vzgojni ukrep oddaje v disciplinski center (danes
Nadzorstvo organa socialnega varstva, 78. člen KZ)
vsebuje notranja nasprotja  med značilno disciplinskim,
represivnim in vzgojno kolektivnim namenom.
Prisiljenje mladoletnika, ki mu je bil izrečen ta ukrep,
naj bi bilo v tem, da mora redno  in točno prihajati na
določeno mesto, da se mora v določenem času
odpovedati osebnim, prijetnim namenom. Pri obravnavi
mladoletnika v disciplinskem centru bi bilo nesmiselno
in škodljivo povečevati njegovo neugodje v občutku
krivde, notranje čustvene napetosti, ga zaposliti z
nesmiselnimi  in neprijetnimi deli, če želijo dati temu
ukrepu vzgojno vrednost in mladoletniku pomagati.
Zato mora biti delo v disciplinskem centru organizi-
rano povsem na psiholoških, pedagoških in psiho-
terapevtskih temeljih.
Z dobro organiziranim in intenzivnim vzgojnim delom
v disciplinskem centru namerava družba vplivati na
mladoletnika tako, da bi spremenila njegov nadaljnji
osebnostni razvoj.
Oddaja v disciplinski center pride v poštev za tiste
mladoletne prestopnike, ki niso huje osebnostno
moteni in ne potrebujejo dalj časa trajajoče obravnave.
Pri teh mladoletnikih je kaznivo dejanje ponavadi si-
tuacijsko in motivacijsko pogojeno, bodisi da je kaznivo
dejanje storil iz nepremišljenosti ali iz objestnosti.
Ukrep je primeren za mladoletnike, ki imajo kolikor
toliko urejene družinske razmere in ki poklicno niso
povsem zatajili.
Za uspeh ukrepa je pomembno tudi to, da je mla-
doletnik vsaj nekoliko samokritičen in vodljiv.

VZGOJNI ZAVOD V PREDDVORU PRI KRANJU,
USTANOVLJEN 18. 1. 1954, OD 20. JANUARJA 2000
PREIMENOVAN V VZGOJNI ZAVOD KRANJ

Pred prenovo zavoda od 1994 do 2000 se je vzgojna
dejavnost v celoti odvijala v gradu v Preddvoru.
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Kapaciteta zavoda je bila 72 otrok.
Zavod je vzgajal in oskrboval vedenjsko in osebnostno
motene otroke obeh spolov od 7. do 14. leta starosti na
podlagi socialne in pedagoške indikacije. Otroci so
obiskovali eksterno osnovno šolo Matije Valjavca v
Preddvoru skupaj z vrstniki iz šolskega okoliša. V
zavodu je delovala pedagoška, socialna in zdravstvena
služba.

S prenovo in preselitvijo dejavnosti na širše območje
Gorenjske se je zavod  20. januarja 2000 preimenoval v
Vzgojni zavod Kranj. 
Zavod ima organizacijsko pet stanovanjskih skupin, ki
se nahajajo v okolici Kranja, v medsebojni oddaljenosti
od 5 do 10 km.
Stanovanjske skupine so postavljene v urbana naselja, v
središče ali na obrobje mesta, kar otrokom in
mladostnikom še ohranja vključitev v mestne dejav-
nosti, obenem pa bližino narave.
Stanovanjske skupine so:

♦ Stanovanjska skupina Črnava, Črnavska pot 15,
Preddvor, 

♦ Stanovanjska skupina Škofja Loka, Podlubnik 73,
Škofja Loka (preselitev iz gradu v Preddvoru je bila
predvidena konec novembra 2000),

♦ Stanovanjska skupina Mlaka, Nedeljska vas 9,
Kranj,

♦ Stanovanjska skupina Kranj, Kidričeva 4, Kranj,
♦ Stanovanjska skupina Stražišče, Šempeterska ulica

3, Kranj.

Uprava zavoda je ob stanovanjski skupini Stražišče.
Vzgojni zavod je tudi po prostorski in vsebinski pre-
novi namenjen otrokom in mladostnikom s težavami
in motnjami v vedenju in osebnosti, v starosti od 7 do
14 let in mladostnikom, ki po zaključeni eksterni šoli
nadaljujejo šolanje v različnih programih srednjega
izobraževanja v Kranju, Škofji Loki, Radovljici in
Ljubljani.
Vse stanovanjske skupine imajo naslednja skupna
izhodišča:

♦ življenje v majhnih skupinah (do 8 otrok in
mladostnikov),

♦ interdisciplinarno vzgojno delovanje,
♦ heterogene skupine,
♦ nova strokovna vloga vzgojitelja,
♦ ekonomsko-organizacijska in vzgojna samostoj-

nost,
♦ vključitev v zunanje vzgojno-izobraževalne usta-

nove in
♦ nov odnos z okoljem.

Življenje v stanovanjskih skupinah je organizirano po
urniku, ki je značilen za velike družine. 
Otroci in mladostniki imajo pomembno vlogo pri
sooblikovanju življenja skupine in so osebno odgo-
vorni za vse, kar se dogaja v stanovanjski skupini.
Štirje vzgojitelji in gospodinja vnašajo v življenje otrok
in mladostnikov občutek varnosti in reda. Skrbno
urejene in funkcionalno opremljene hiše dajejo
otrokom in mladostnikom občutek domačnosti in
zadovoljstva.
Oblike dela v stanovanjskih skupinah in način orga-
niziranosti omogočajo večje odpiranje zavoda navzven.
Bližina centrov za socialno delo omogoča večjo
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intenziteto sodelovanja. Otroci in mladostniki so tudi
redno vključeni v terapije, ki jih izvajajo v sodelovanju
s strokovnimi delavci Mentalnohigienskega dispan-
zerja Kranj.
V neformalne oblike sodelovanja z upravo se
vključujejo razna društva, organizacije in posamezniki.
Njihova vloga je predvsem v tem, da omogočajo
otrokom in mladostnikom kakovostno preživljanje
prostega časa ob koncu tedna, praznikih in počitnicah.
Pomembni sodelavci pri vzgoji otroka in mladostnika v
času, ko živi v stanovanjski skupini, so  starši. Otroci se
lahko ob koncu tedna, praznikih in počitnicah vračajo
v matične oziroma nadomestne družine.
Vzgojitelji se med šolanjem otrok in mladostnikov
redno tedensko srečujejo s šolskimi učitelji in skupaj
iščejo metode in načine za boljši učni uspeh slabih
učencev ali poskušajo najti motivacijo za tiste, ki ne
marajo hoditi v šolo, ki imajo težave z vzpostavljanjem
stikov, z iskanjem prijateljev ipd.  
Sprejem je možen celo leto. Vsi so pred tem obrav-
navani na centrih za socialno delo ali so vključeni v
mentalnohigienske dispanzerje in krizne centre, ki se
ukvarjajo s potencialnimi gojenci. Tudi z vključitvijo v
stanovanjske skupine ostanejo delavci teh ustanov
otrokovi sodelavci še naprej.
Pogoj za vključitev v skupine je, da je otrok in
mladostnik pred prihodom seznanjen s pravili in
življenjem v skupnosti.
Čas bivanja v skupini je odvisen od različnih
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj oziroma na odpravo
težav, zaradi katerih je bil otrok ali mladostnik sprejet
v skupino.

VZGOJNI ZAVOD V VERŽEJU, USTANOVLJEN 
15. 1. 1949

15. 1. 1949 je bil z odločbo takratnega Ministrstva za
prosveto LR Slovenije ustanovljen mladinski dom v
Veržeju–Vzgajališče Veržej. Na sprejem otrok in
mladine so se pripravljali skoraj eno leto. Prva skupina
otrok se je vselila  nekaj dni pred 29. novembrom 1949.
Zgradba, v kateri je začel delovati vzgojni zavod, je bila
zgrajena 1912 z željo, da bi se v njej šolali kmetijski
strokovnjaki. Po 1. svetovni vojni je bil tu salezijanski
zavod, ki je deloval do 2. svetovne vojne. Med vojno so
bile v njej pripadnice nemške obvezne delovne sile,
kratek čas po vojni vojaki JLA, nekaj časa pa je služila za
skladišče žita.
V času ustanovitve zavoda je bila zgradba le deloma
adaptirana. Spalnice so imele po 50 postelj, jedilnica je
sprejela 150 otrok.
Glavni namen ustanovitve vzgajališča je bila vzgoja
otrok in mladostnikov z različnimi motnjami, različnih
starosti, pa tudi za zatočišče socialno ogroženih otrok,
ki so ostali sami, brez ustrezne varnosti in brez strehe
nad glavo. Prvi ravnatelj je postal Vojko  Jagodič.

Leta 1953 je prišlo do zamenjave otrok in strokovnega
kadra med vzgojnima zavodoma v Veržeju in Smled-
niku. V Smledniku so se otroci šolali po programu
takratnih nižjih gimnazij, v Veržeju pa je potekalo
izobraževanje po programu za osnovne šole.
Gospodarstvo in zemljišče zavoda je 1957 prevzela
Kmetijska zadruga Muropolje Veržej. Zavod je obdržal
vrtove, sadovnjak, park in nekaj časa še konja. S
sredstvi od prodaje pridelkov so začeli 1959 graditi
šeststanovanjski blok za učitelje in šolske obrtne
delavnice. Sčasoma je zavod postal strokovno ustrezno
zaseden. Služil je predvsem za šoloobvezne otroke,
vendar brez dokončne diferenciacije glede motenosti
otrok.
Po letu 1959 se je vzgajališče začelo odpirati. V osnovno
šolo, ki je do tedaj vključevala le zavodske otroke, so
bili sprejeti tudi zunanji otroci iz Veržeja, Banovcev ter
Bunčanov, in sicer na predmetni stopnji.
Po diferenciaciji zavodov l964 je bilo vzgajališče v
Veržeju namenjeno šoloobveznim otrokom obeh
spolov z motnjami vedenja in osebnosti. Leto pozneje
je bil ustanovljen vrtec z enim oddelkom. Leta 1967 so
se šoli priključili tudi eksterni oddelki razredne stopnje
osnovne šole, ki so obiskovali staro šolo v Veržeju.
Slavnostna otvoritev novega šolskega poslopja je bila
5. oktobra 1969. Vzgajališče se je preimenovalo v
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej. 
Isto leto so začeli s temeljito sanacijo objekta, ki je
trajala do 23. marca 1973, ko je bila obnova objekta
zaključena. V domu je bilo organiziranih 8 vzgojnih
skupin  s 4 posteljami, dnevni prostor, ki je bil hkrati
jedilnica. Dobili so učni prostor, čajno kuhinjo in
sanitarije. V preurejeni stavbi so dobili svoje prostore
strokovni in upravni delavci. V prizidni stavbi so bili
ambulantni in  bolniški prostori, pralnica, šivalnica in
garderoba.
Jeseni 1978 je bil prostorsko in kadrovsko rešen tudi
problem predšolske vzgoje. Svojemu namenu je bil
predan nov montažni vrtec.
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Razvoj zavoda je narekoval nove spremembe. Načrti za
adaptacijo stare stavbe so nastali 1986. Po izračunih bi
stala adaptacije več kot nova gradnja. Odločili so se za
nov objekt. 1989 se je zavod preselil v nov dom, v tri
dvonadstropne stavbe, dvojčke s skupinskimi prostori,
ki so s hodnikom povezani z obnovljeno in dozidano
šolo. Staro zgradbo z okolico pa so 1991 ponovno
prevzeli salezijanci. 
Zavod se razlikuje od drugih zavodov v Sloveniji.
Presenetljiva je namreč velika povezanost zavoda s
krajani in krajem. V šoli se združujejo domski in
zunanji otroci. Fantje in dekleta v prostem času večkrat
pomagajo kmetom pri poljskih opravilih v okolici
zavoda tako, da se med  nekaterimi domačini in gojenci
zavoda spletejo tudi čustvene vezi. Ne gre le za odprtost
zavoda in okolja, v katerem “živi” zavod. Krajani so ga,
in ga še vedno, doživljajo kot svojega. Nikoli si niso
prizadevali, da bi ga izrinili iz svojega kraja, kar se je
drugje pogosto dogajalo. 
Interes za vključevanje otrok z motnjami v vedenju in
osebnosti v redne šole od leta 1990 se stopnjuje, čeprav
so analize strokovnih služb pokazale, da bi bil v
razvojnem pogledu za zavodske otroke ta premik
pozitivno usmerjen, na drugi strani pa ostaja strah
staršev “normalnih” otrok, medijev in druge javnosti
pred težko rešljivo problematiko.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČIN-
SKEGA V SMLEDNIKU, USTANOVLJEN 31. 10. 1946

Zavod je bil ustanovljen 1946, in sicer za vzgojo in
izobraževanje vedenjsko in osebnostno motenih otrok
obeh spolov, starih od 11 do 16 let. Do 1990 je deloval
v prostorih Lazarinijeve graščine. Kapaciteta zavoda je
bila v začetku 60 otrok.
Od 1953 do 1966 je bilo opravljenih nekaj večjih
adaptacij gradu, ki so omogočile spremembo in-
ternatske vzgoje v družinsko in s stalnimi vzgojitelji.
Uvedene so bile strokovne službe, s čimer so postavili
temelje za strokovno obravnavo nevrotičnih otrok z
motnjami vedenja in osebnosti. V tem obdobju so bile

urejene tudi delavnice za najrazličnejše dejavnosti in
usmerjanje v poklice. Leta 1959 je bil zavod preime-
novan v Vzgojni zavod Frana Milčinskega.
Od 5. oktobra 1990 deluje v namensko zgrajenih pros-
torih v bližini graščine. Prostora za otroke je dovolj,
prostori so funkcionalni z vsemi potrebnimi pri-
tiklinami za izvajanje sodobnega vzgojno-izobra-
ževalnega procesa. Dovolj prostora je namenjenega za
izvajanje interesnih dejavnosti, na voljo pa je veliko
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zunanjih površin. Izjemno je tudi urejena ožja in širša
okolica, primerna za sprehode in izlete v naravo.
V zavodu je mnogo krožkov: likovni, dramski, glasbeni,
planinski, vrtnarski, računalniški, modelarski, tehnični
in še vrsta drugih. Če si kdo želi krožka, ki ga ni, ga
ustanovijo, za “resnejše“ športnike je možno obisko-
vanje tudi zunanjih klubov v Ljubljani ali Kranju.

Od 1988 vključuje zavod v stanovanjsko skupino tudi
mladostnike po končani osnovnošolski obveznosti v
starosti od 15 do 19 let.
Danes je kapaciteta zavoda 40 otrok, ki so razvrščeni v
štiri vzgojne skupine  in 8 otrok v stanovanjski skupini.
Na nastanek otrokove nevrotske simptomatike  najbolj
vplivajo naslednji vzroki:

♦ neugodni socialni dejavniki,
♦ neustrezna vzgoja,
♦ težka družinska patologija – alkoholizem, fizična

agresivnost staršev itd.,
♦ neugodni vplivi marginalnega okolja in proble-

matičnih vrstnikov.

Vzgojne skupine vodi vzgojiteljski par, praviloma
ženska in moški.

Zavod ima psihologinjo, svetovalnega delavca in višjo
medicinsko sestro. Tedensko prihaja v zavod zdravnica
pediatrinja; psihiatrinja in zobozdravnik pa delata za
otroke v matičnem zdravstvenem domu  po dogovorje-
nem urniku.

Skupine oblikujejo po spolu, sedaj so tri fantovske in
ena kombinirana, upoštevajo želje otrok in vzgojiteljev,
osebnostno strukturo otrok in želje centra za socialno
delo, ki napoti otroke v zavod. 

Zavod ima interno šolo od 5. do 8. razreda.  Izjemoma
se na posebno željo centrov  lahko vključijo tudi mlajši
otroci, ki so vključeni v zunanjo osnovno šolo. 
Osnovna tretmanska izhodišča zavoda so:

♦ za zdrav osebnostni razvoj potrebne okoliščine, ki
jih večina otrok pred sprejemom nima,

♦ omogočiti otrokom vsestransko ekspresijo,
♦ omogočiti otrokom možnost afirmacije preko

interesnih dejavnosti,
♦ uveljaviti pri otrocih oblike obnašanja in navade, ki

so veljavne in priznane v družbenem okolju,
♦ ohranjati stik s starši in z okolico primarnega doma

in okolja,
♦ negovati stike z vrstniki v neposrednem okolju in

doma itd.

Domska skupnost je pomemben člen soodločanja in
soodgovornosti. 
Obvezna praksa zavoda je tudi sodelovanje z različnimi
zunanjimi strokovnimi sodelavci centrov za socialno
delo, svetovalnega centra, pedopsihiatričnih dispan-
zerjev itd.

VZGOJNI ZAVOD PLANINA, USTANOVLJEN 8. 5. 1951

Na ta dan je minister Sveta vlade LRS za prosveto in
kulturo podpisal odločbo o ustanovitvi Deškega
vzgajališča v Planini pri Rakeku. Kmalu za tem so bili
imenovani prvi delavci in prišli so tudi prvi vzgojno
zanemarjeni dečki, ki so jih v zavodu morali “varovati
pred nadaljnjo zapuščenostjo in moralnim propadom,
jih privaditi na redno življenje v skupnosti in jim
omogočiti redno osnovno šolanje”.

Zavod je začel delovati v stari carinarnici iz časa med
obema vojnama. Sprejemal je otroke in mladostnike od
7. do 18. leta.
Vzgojitelji so si nabirali znanje ob delu, z novimi znanji
pa so se jim odpirali novi vidiki in nove naloge.
Od 1959 do 1969 je zavod postopoma spreminjal svojo
prvotno dejavnost. Postal je specializirana ustanova za
delo z vedenjsko in osebnostno motenimi ter lažje
duševno prizadetimi otroki in mladostniki.
Leta 1972 so v zavodu začeli uvajati programe poklic-
nega usposabljanja. Ob strokovnem izpopolnjevanju so
se izboljšale tudi razmere za življenje in delo. 
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Stanovanjska skupina Dolomitskega odreda 25 Postojna in Vzgojni
zavod Planina danes. (fot. spodaj)



Že leta 1961 so pripravili načrte za prenovo objekta,
vendar se je šele 1986, prvič po mnogih letih, pokazala
realna možnost za prenovo objekta. Ker je bila
predvidena adaptacija stare zgradbe dražja od nove
gradnje, so se odločili za slednjo.
Danes je moderno zasnovan zavod, v obliki vasice s
petimi samostojnimi hišami, ki so razsejane v bližini
upravne zgradbe in šole. V vsaki skupini so po trije
vzgojitelji, ponoči dežura vzgojitelj.
V Postojni deluje samostojna stanovanjska skupina. 
V zavodu je organizirana:

♦ interna osnovna šola s prilagojenim programom,
♦ nižje poklicno izobraževanje za poklica obdelovalec

kovin in obdelovalec lesa,
♦ usposabljanje z delom v kuhinji, šivalnici in za

čiščenje.

Dopoldne so otroci in mladostniki v šoli oziroma v
delavnicah, popoldne pa se vključujejo v različne krož-
ke na šoli ali v prostočasne dejavnosti v okviru vzgojnih
skupin.
Usposabljanje in šolanje torej poteka znotraj zavoda,
kar je pogojeno s posebnimi karakteristikami otrok,
kot tudi s karakteristikami neposredne soseske, ki za
vključevanje nima nobenih možnosti. Kljub temu
zavod ni segregiran in se ne zapira pred sosesko, pač pa
spletajo otroci s krajani številne vezi, pa tudi zavod kot
celota živi s krajem v prijateljskem sožitju. 
Otroci in mladostniki sprejemajo tudi obveznosti, ki so
del življenja v vsaki družini. Skrbijo za osebno
urejenost, urejenost bivalnih prostorov, ob pomoči
vzgojiteljev skrbijo za pranje perila, sami pripravljajo
zajtrke ipd.
Strokovni team sestavljajo psiholog, ravnatelj, učitelj,
vzgojitelj, medicinska sestra in socialni delavec.
Kot zunanji člani občasno sodelujejo tudi socialni delav-
ci iz posameznih centrov za socialno delo in starši. Svet
odloča o sprejemu, odpustu ali premestitvi otroka, obli-
kuje individualni načrt dela ter spremlja napredovanje
otroka, kot tudi rešuje posameznikovo problematiko.

ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC,
USTANOVLJEN 1. 1. 1874

Začetek Vzgojnega zavoda v Gornjem Logatcu sega v
leto 1874, ko je bil v okviru ljubljanske prisilne
delavnice ustanovljen oddelek za “korigende”, to je za
mladoletnike do 18. leta starosti. Korekcijski oddelek
prisilne delavnice se je 1911 preimenoval v vzgajališče,
ki je delovalo v Ljubljani do 1931, ko se je preselilo v
Ponoviče pri Litiji. Iz Ponovič se je zavod 1936 preselil
na Sela v Ljubljani, Zaloška cesta 69, in se preimenoval
v deško vzgajališče.
Po posebni pogodbi s tedanjo bansko upravo so
vodstvo vzgajališča takrat (1936) prevzeli salezijanci, ki
so ga vodili do osvoboditve.

Krajši čas po vojni je bilo zatočišče za vojne sirote.
S Sel se je vzgajališče 1949 preselilo v Gradac v Belo
krajino, od tod pa 1953 v graščino Gornji Logatec. 
Leta 1966 je bilo zaradi slabih razmer (med drugim je
zgorelo podstrešje) ukinjeno.
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Še istega leta je bil v prenovljenih prostorih graščine
ustanovljen nov zavod. Tu je potekal v letih 1967 –1971
pomemben eksperiment pod vodstvom strokovnega
teama na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani. 
Iz graščine se je zavod preselil v nove objekte 1993.
Dobil je nove, sodobno urejene prostore, v katerih je
prevzgoja uspešnejša. 
Zavod vzgaja in poklicno usposablja vedenjsko in
osebnostno motene mladoletnike od 14. do 18. leta.
Kapaciteta zavoda se je menjavala. Nekdaj je bila 52
ležišč. Tudi število vzgojnih skupin se je v različnih
časovnih obdobjih menjavalo. 
Stanovanjska skupina je sodobna alternativa ali
dopolnilo zavodski vzgoji. Tipično zanjo je, da nudi
oskrbo in varstvo manjši skupini mladih, ki so
potrebni posebnega varstva in vzgoje, v stanovanju, v
urbanem okolju, brez slehernih poskusov segregacije in
ustvarjanja pregraj med gojenci in ljudmi v bloku ali
stanovanjski soseski.
Prednosti stanovanjske skupine so v tem, da se je
mogoče v njih učinkovito izogniti številnim nega-
tivnim posledicam, ki jih vsebuje zavodska vzgoja. V
njih je mogoče uspešno uveljaviti načelo integracije. Tu
so zagotovljene normalne življenjske razmere, ki so v
oporo tretmanskim prizadevanjem. Posebnost bivanja
v njej je tudi v tem, da spodbuja gojence k samo-
aktivnosti in pospešuje proces njihovega osamo-
svajanja.
Stanovanjska skupina Zavoda za vzgojo in izobra-
ževanje Logatec je bila kot prva ustanovljena 1981.
Deležna je bila pohval in priznanj, pa tudi nezaupanja
in kritike. Imela je vzpone in padce, uspehe in
neuspehe.
Prav po zaslugi skupine, ki je v slovenskem prostoru
zaorala ledino, danes pogumneje načrtujejo stano-
vanjske skupine tudi v drugih zavodih, in sicer kot
alternativo ter kot dopolnilo zavodski vzgoji v mreži
potrebnih ustanov za obravnavanje vedenjsko in
osebnostno motene mladine.
Najprej je dobila prostore v stari, neugledni hiši za
gradom ob Ljubljanici. Danes je stanovanjska skupina
za Bežigradom, v ulici Mašera Spasiča št. 15. 
Zavod sprejema mladostnike z zaključeno šolsko ob-
veznostjo, stare od 14 do 18 let, s povprečnimi intelek-
tualnimi sposobnostmi. Mladostnik mora biti fizično
zdrav in ne sme biti psihotik in ne osebnostno
spremenjen zaradi epilepsije ali cerebralne okvare.
V zavodu so tri vzgojne skupine, ki sprejmejo največ 10
gojencev. Vsaka skupina ima svojo identiteto, pri kateri
v veliki meri sodelujejo tudi sami. Mladostniki lahko
izbirajo med tremi programi nižjega poklicnega
izobraževanja:

♦ za ličarja,
♦ za obdelovalca kovin in
♦ za obdelavo lesa. 

Pouk poteka sukcesivno. Z rednim obiskovanjem
praktičnega in teoretičnega pouka in z aktivnim
sodelovanjem lahko zaslužijo tudi nekaj denarja.
Končna spričevala izdajo matične šole: Srednja šola
Postojna, Srednja lesarska šola Škofja Loka in ličarjem
Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev
Ljubljana. Iz spričeval ni razvidno maturantovo
bivališče.
Število vzgojnih skupin se menja, kakor so se v
preteklosti menjali tudi programi internega izobra-
ževanja. Nekoč so se izobraževali tudi za galvanizerje,
strojne ključavničarje, strugarje, varilce in elektro-
mehanike.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA,
USTANOVLJEN 15. 2. 1948, DO 1986 DEKLIŠKO
VZGAJALIŠČE VIŠNJA GORA 

Ministrstvo za prosveto in kulturo LRS je 14. februarja
1948 z odlokom ustanovilo Državno dekliško vzga-
jališče. Za vzgajališče je bil določen grad Podsmreka pri
Višnji Gori, ki so ga adaptirali po odkupu za prosvetne
namene od takratnega lastnika Verovška, veletrgovca iz
Ljubljane. Še pred 2. svetovno vojno ga je kupil od
grofa Kirwilla, ki je opremo pripeljal s seboj iz Nemčije.
Po samomoru mlade žene, ki je pokopana na višnje-
gorskem pokopališču, je grof grad prodal in se odselil v
Avstralijo.
V gradu je bila odprta vzgojno-varstvena ustanova za
socialno in moralno ogrožena dekleta od 9. do 18. leta. 
Prve gojenke so prišle iz takratne ženske kaznilnice v
Begunjah. To so bile gojenke ukinjenega vzgojnega
zavoda v Mariboru. Prva polovica deklet, vseh je bilo
nekaj čez trideset, je bila z marico pripeljana pozno
ponoči 20. 2. 1948.
Jeseni istega leta so začeli sprejemati v vzgajališče go-
jenke od 7. do 14. leta. Medtem pa so že začeli adap-
tirati v Višnji Gori stavbo bivšega sodišča in davkarije
za  starejša dekleta.
Leta 1949 se je vzgajališče preselilo v še ne dokončno
urejeno zgradbo. 
Do leta 1850 so imeli Auerspergi – Turjačani v gradu
deželno sodišče, ki so ga 1949 preselili v Stično. V času
gradnje je bil lastnik Janez Vajkard II., sledil mu je sin
Karel I. Do 2. svetovne vojne so bili lastniki Auerspergi.
Med okupacijo 1943 je bilo poslopje požgano, zgoreli
so vsi leseni deli.
15. februarja 1948 je bilo v njem ustanovljeno vzgaja-
lišče. Poslopje je bilo v letih od 1948 do 1958 obnovljeno.
V zavodu so 1956 ustanovili Srednjo šolo šiviljske
stroke za zavodske gojenke.
1966 so v zavodu organizirali življenje in delo v manjših
vzgojnih skupinah po načelu družinske vzgoje.
1970 so se v zavodsko šolo vpisale prve dijakinje iz
okolice, imenovane “zunanje”.
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Od 1979 do 1985 se je strokovno delo z mladostnicami
spremenilo iz tradicionalnega represivnega režima v
odprt in permisivno usmerjen pristop. Nadzor in
kaznovanje sta se usmerila v poudarek na osebnostni
rasti gojenk, samostojnosti, odgovornosti in na
oblikovanje pozitivne samopodobe.
V zavodu so ustanovili usmerjeno izobraževanje v 3-
letnih tekstilnih programih in gostinski usmeritvi.
Po 1985 so razširili izobraževalne programe kot dislo-
cirane enote Srednje tekstilne, obutvene in gumarske
šole Kranj in Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana. 

1986 se je dekliško vzgajališče preimenovalo v Vzgojno
- izobraževalni zavod. V tem letu so ustanovili tudi
stanovanjsko skupino na Brodu v Ljubljani (drugo v
Sloveniji).
1987 je Izobraževalna skupnost uradno dovolila vpis
“zunanjih” dijakov v izobraževalne programe v
zavodu, tako je bilo posredno uresničeno načelo inte-
gracije.
1992 je MŠŠ s soglasjem Zavoda RS za šolstvo in šport
izdalo dovoljenje za vključevanje fantov v VIZ Višnja
Gora in tako uresničilo načelo koedukacije. Vključe-
vanje fantov v zavod je prineslo prednosti, pa tudi
določene slabosti.
V istem šolskem letu so začeli tudi z 2-letnim pro-
gramom za poklic živilski delavec v slaščičarstvu v
sklopu dislocirane enote Srednje agroživilske šole
Ljubljana.  
Tudi vzgojno dejavnost skrbno načrtujejo.
Poleg rednih tematskih vzgojnih vsebin, ki jih vzgo-
jitelji uresničujejo v obliki skupinskih pogovorov,
socialnih iger in vaj, ima pomembno vlogo indivi-
dualni razgovor, ki velikokrat omogoči vpogled v skrite
kotičke posameznika.
Najlepše jim je ob koncu šolskega leta ali takrat, ko za
vedno zapustijo zavod. 
Od 1985 poteka v Sloveniji prenova zavodov za uspo-
sabljanje otrok s posebnimi potrebami. Zaradi raz-
ličnih vzrokov se novi projekt za VIZ Višnja Gora
odmika v prihodnost.
Odobreni in izvedeni projekt prostorske prenove bo
mladostnikom omogočil sodobne življenjske razmere v
obliki samostojnih stanovanjskih skupin, ki bodo
delovale na širšem prostoru, v gradu pa naj bi bili
končno zagotovljeni primerni prostori za izobra-
ževanje v sodobnih učilnicah in delavnicah za praktični
pouk. 

VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA, USTANOVLJEN 12. 1. 1962

Vzgojni zavod Slivnica je bil ustanovljen za strokovno
in človeško pomoč mladostnikom, fantom od 15. do
18. leta starosti. Vzgaja, izobražuje, poklicno usmerja
in skrbi za zaposlitev umsko in telesno normalnih,
toda vedenjsko in osebnostno motenih. Svoj namen
dosega z vzgojnim delom po ustreznih načrtih,
specialnih programih in metodah ter s specifičnim
izobraževalnim in vzgojnim delom ter z navajanjem k
ustreznim gospodarskim dejavnostim.
Fante namešča v zavod center za socialno delo z
odločbo, največkrat pa izvajajo vzgojni ukrep sodišča –
oddaja v vzgojni zavod.
Že pred ustanovitvijo je bilo načrtovano, da  se v gradu
zagotovijo le stanovanja za gojence, sicer pa naj bi se
vključevali  v srednješolske izobraževalne programe in
v poklicno usposabljanje v 12 km oddaljenem Mari-
boru. Taka odločitev je terjala  selekcijo. Zavod bi (je)

Kriminalistični oddelek Muzeja organov za notranje zadeve

169

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, nekoč dekliško vzgajališče, in
Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, stari objekt (desno zgoraj)



po njej lahko sprejemal le gojence, ki bi lahko brez
večjega tveganja živeli v odprtem režimu, ki bi bili
toliko zreli in odgovorni, da bi lahko vsak dan hodili
na delo ali v šolo brez neposrednega nadzorstva pe-
dagoških delavcev. Predvsem je zavod vseskozi od-
klanjal (in še vedno odklanja) zasvojene in huje diso-
cialno motene mladostnike.

Graščina, v kateri so ustanovili zavod, ni ustrezala
sodobnim zahtevam, ki bi jih morale izpolnjevati pre-
vzgojne ustanove. Zato je bil tudi ta vključen v
program prenove v srednjeročnem obdobju.

Zavod se je 10. 11. 1990 preselil v 4 nove, sodobno
opremljene hiše, v katerih  bivajo 3 vzgojne skupine, v
eni pa uprava zavoda. V vsaki vzgojni skupini je po
deset gojencev, skupino vodijo štirje vzgojitelji.

Že takrat so načrtovali še predodpustno stanovanjsko
skupino.

Zavod je specifičen zaradi tega, ker se gojenci poklicno
usposabljajo zunaj zavoda v gospodarskih organiza-
cijah, ustanovah in šolah, predvsem v Mariboru in
okolici. 

Doslej je zavod usposabljal svoje gojence v več kot 50
poklicih in sodeloval s približno 100 delovnimi orga-
nizacijami in šolami. 

PREVZGOJNI DOM RADEČE, USTANOVLJEN 21. 10.
1951 KOT VZGOJNO-POBOLJŠEVALNI DOM, PRE-
IMENOVAN 1968

Mladostnike obeh spolov, starih od 14 do 21 let, pri
katerih so potrebni učinkovitejši ukrepi, odda sodišče v
Prevzgojni dom za mladoletne storilce kaznivih dejanj.
To je najstrožji vzgojni ukrep, zato ima tudi dom
strožji režim in tudi bolj zaprt je kot drugi vzgojni
zavodi. Tu ostanejo najmanj eno leto in največ tri leta.
Ko izreče sodišče ta ukrep, ne določi, koliko časa naj
traja, temveč odloči o tem pozneje.
Prevzgojni dom se od ustanovitve dalje nahaja v gradu
v Radečah, nedaleč od Zidanega Mosta, sredi parka,
polnega ekzotičnega drevja in grmičevja, ki so ga
zasadili prejšnji lastniki gradu. To je odlična lokacija za
turistično-rekreacijski center, in manj primerna na-
menu, kateremu služi. Dom je preveč oddaljen od
katerega koli mestnega ali industrijskega središča, kjer
bi bile lahko zavodskim fantom in dekletom na voljo
možnosti, ki jih dajejo urbana okolja. Nekdaj je pač
veljalo pravilo, da je treba vedenjsko motene, ki so
prekršili zakon, nameščati čim dlje od naseljenih
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krajev, da bi obvarovali okolico pred motenimi in
motečimi in tudi motene pred okoljem, ki je povzročilo
njihovo deviantno vedenje. Adaptacije so bile
opravljene v letih 1954 – 1960 in ponovno v letih 1968
– 1969. 
Tu je poskrbljeno za “vse”: za šolanje, delovno
usposabljanje, zgradili so športne objekte in igrišča,
celo svoj bazen imajo, ki so ga sami zgradili. To vabi
krajane in tu se spletajo zametki integracije in
sodelovanja med mestecem in domom. 
Leta 1977 se je Vzgojno-poboljševalni dom v Radečah
preimenoval v Prevzgojni dom Radeče. 
Dom lahko sprejme 130 mladostnikov, od tega 110
fantov in 20 deklet. Danes je v domu 30 fantov in dve
dekleti. Razdeljeni so v vzgojne skupine po 12 gojencev.
Zavod ima osnovno šolo. Pouk se izvaja po učnem
programu za odrasle. V zadnjih letih so uvedli štiri
oblike nižjega poklicnega izobraževanja (2, 5 leti):
kovinarstvo, lesarstvo, elektro stroko in ličarstvo.
Gojenec, ki konča šolo, prejme šolsko spričevalo, iz
katerega ni razvidno, da se je šolal v prevzgojnem domu. 
Za delo in za uspešno učenje prejmejo gojenci tudi
denarne nagrade, ki so odvisne od uspeha. Delo in
poklicno usposabljanje vodijo visoko kvalificirani
delavci – inštruktorji.
Gojenci se v domu udeležujejo tudi različnih
rekreativnih dejavnosti: košarke, rokometa, tenisa,
lahke atletike in kulturnih prireditev. Poleg tega
sodelujejo tudi na prireditvah z zunanjimi društvi. 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE MLADOLETNIŠKEGA
ZAPORA IN KAZNI ZAPORA CELJE 

Sedanji mladoletniški zapor je bil 1964 kot poseben
oddelek VPD Radeče premeščen iz tedanjega KPD
Maribor v Zapore Celje, odrasle obsojence pa so
premestili v KPD Dob pri Mirni na Dolenjskem. 
Leta 1967 je prišel KPD za mladoletnike pod upravo
Zaporov Celje in tako je še danes.
Do leta 1994 se je ustanova imenovala Kazensko-
poboljševalni dom za mladoletnike in Zapori Celje,
odtlej pa nosi naziv Zavod za prestajanje mladolet-
niškega zapora  in kazni zapora Celje.
Zaradi zastarelosti in nefunkcionalnosti zaporskih
zgradb je bila od 1964 do 1967 izvedena temeljita
adaptacija  vseh prostorov, s čimer so se sicer izboljšale
bivalne razmere zaprtih oseb, stavba pa je še naprej
neprimerna za prestajanje zaporne kazni mladih
obsojencev, predvsem zato, ker manjkajo ustrezni
prostori za rekreacijo, ni zunanjih igrišč in zelenih
površin.
Navedeni razlogi so 1981 narekovali izdelavo razvoj-
nega osnutka za izgradnjo novega KPD za mlado-
letnike in mlajše polnoletnike v Celju, a je bila zamisel
zaradi neugodnih gospodarskih razmer v naslednjih
letih opuščena.

Ponovno je bila obujena 1994, ko je bil izdelan obširen
elaborat z naslovom Idejne zasnove arhitekturne
rešitve predvidenih objektov in drugih potrebnih
uporabnih površin za novogradnjo KPD za mladolet-
nike in zaporov Celje na novi lokaciji. Žal se tudi to pot
stvari niso premaknile dlje od izdelave načrta.
Zavod je namenjen prestajanju zaporne kazni, ki jo
lahko izreče sodišče starejšim mladoletnikom, starim
od 16 do 18 let, če so izvršili hujša ali številčnejša
kazniva dejanja, ali pa če že izrečeni vzgojni ukrepi niso
bili učinkoviti. Tu prestajajo kazen tudi mlajši
polnoletniki in drugi.    
Po navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na
prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni
zapora prestajajo v tem zavodu zaporno kazen
naslednje 3 kategorije mladih obsojencev:

♦ mladoletniki z območja vseh sodnih okrožij v RS, ki
so obsojeni na mladoletniški zapor,

♦ mlajši polnoletni obsojenci (do 23. leta starosti) z
območja vseh sodnih okrožij v RS, ki so obsojeni na
kazen zapora nad eno leto do treh let ali jim
ostanek kazni po vštetju pripora ne presega treh let
zapora,

♦ mlajši polnoletni obsojenci (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na
kazen do treh let zapora ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora ne presega treh let zapora.

Da bi bila prevzgoja mladih obsojencev čim uspeš-
nejša, namenjajo poseben poudarek splošnemu izobra-
ževanju, strokovni usposobitvi, izbiri dela in poklica,
telesni vzgoji in razvedrilu.
V zavodu so obsojenci razvrščeni v štiri osnovne
vzgojne skupine, skupinska in individualna obravnava
obsojencev poteka pod strokovnim vodenjem matič-
nega pedagoga.
Skupine so nameščene v prostorsko zaokrožene celote
- oddelke, ki zajemajo dnevni prostor, skupni spalnici,
prostor za rekreacijo in hodnik. V dveh, od navedenih
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štirih, oddelkih so obsojenci
deležni polodprtega režima
prestajanja kazni, en oddelek je
namenjem odprtemu režimu.
Novost  predstavlja tako imeno-
vani  “suhi oddelek” (drug free
oddelek), ki so ga uvedli 1998.
Vanj nameščajo obsojence, ki so
odvisni od nedovoljenih drog in
se želijo s strokovno pomočjo
zavodskih terapevtov svoje od-
visnosti otresti. Stalnega zapr-
tega prostora nimajo, hudo
motečim obsojencem pa za-
časno, od enega do treh mesecev,
določijo zaprti režim prestajanja
kazni in so nameščeni v posebne
prostore.
Zavodske službe so:

♦ oddelek za vzgojo,
♦ oddelek za varnost in za-

varovanje,
♦ oddelek za gospodarske eno-

te Rinka,
♦ oddelek za splošne in pravne

zadeve in
♦ oddelek za finančno-raču-

novodske zadeve. 

Oddelek za vzgojo, oddelek za
varnost in zavarovanje in od-
delek za gospodarske enote so
opredeljeni kot strokovne službe
za opravljanje temeljne dejav-
nosti zavoda.
Temeljna naloga varnostne služ-
be je, da skrbi za red in varnost v
zavodu.
Gospodarska enota zagotavlja
obsojencem, da se v skladu s svo-
jimi sposobnostmi in možnost-
mi zavoda zaposlujejo v delov-
nih obratih GE ali pogodbeno
zunaj zavoda pri zasebnih
delodajalcih oziroma državnih
podjetjih. Med proizvodnim
delom se obsojenci tudi stro-
kovno izobražujejo ali priučijo
za poklic.
Vzgojna služba je tretmanska
služba v ožjem pomenu besede,
ki obravnava mlade obsojence na
osnovi vzgojnega programa za-
voda in skladno s cilji skupin-
skih in individualnih programov
obravnave obsojencev.
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Osnovni namen je obsojencem pomagati pri družbeni
rehabilitaciji in ponovni vključitvi v življenje zunaj
zavoda.
Osnovna področja dela z obsojenci so: 

♦ delo z obsojenci v sprejemni fazi prestajanja kazni,
♦ pomoč obsojencem pri urejanju stikov s sorodniki

in drugimi pomembnimi osebami (obiski, dopi-
sovanje, telefonski stiki),

♦ zdravstveno varstvo obsojencev,
♦ zaposlitev obsojencev v gospodarski enoti ali pri

hišnih delih,
♦ priprava individualnega programa obravnave,
♦ strokovna obravnava (tretma) obsojencev,
♦ izobraževanje obsojencev,
♦ socialno delo in postpenalni tretman,
♦ prostočasne dejavnosti,
♦ specialne obravnave obsojencev (npr. obravnava

odvisnih od nedovoljenih drog) in 
♦ verski obredi.

Pomembno vlogo v zavodu ima obravnava odvisnih od
nedovoljenih drog.
Novembra 1998 so ustanovili t. i. “suho skupino”, ker
so ugotovili, da posamezni obsojenci, ki bi se želeli
odvajati odvisnosti od nedovoljenih drog, tega v
mešanih skupinah ne zmorejo, ker drugi toksikomani
predstavljajo zanje prehudo skušnjavo. Še večja
nevarnost zanje pa so bili dilerji, ki so jih silili v nakup
drog.
Na “suhi oddelek” nameščajo samo obsojence, ki so
motivirani za sodelovanje v obravnavi. Pred name-
stitvijo morajo absolvirati dvomesečni motivacijski
program, s katerim dokažejo, da je njihova odločitev za
zdravljenje trdna. Marsikateri kandidat odpade že v
fazi motivacije.

Drugi pogoji za bivanje na “suhem oddelku” so še:
redno 8 urno delo, redno urinsko testiranje, spošto-
vanje hišnega reda, sodelovanje v programu obravnave,
ki obsega zelo strukturiran urnik in praktično
vsakodnevno skupinsko delo.
Štirikrat letno imajo člani oddelka aktivnosti v naravi:
rafting, plezanje, plavanje in smučanje – v smislu
doživljajske pedagogike.
Cilj teh dejavnosti je naučiti odvisnike, da obstaja tudi
drugačno življenje od tistega, ki so ga dotlej poznali.
Glavni del stroškov plačajo obsojenci sami. 
Številčno stanje sprejetih mladoletnikov od 1991 –
2000 in vrste kaznivih dejanj, zaradi katerih so bili
mladoletniki obsojeni:

♦ sprejeti mladoletni obsojenci – 49,
♦ odpuščeni mladoletni obsojenci – 42,
♦ kazniva dejanja zoper premoženje (tatvina, vlom,

rop, izsiljevanje, odvzem motornega vozila, goljufija,
prikrivanje) – 38 mladoletnih obsojencev oziroma
77,6  %,

♦ kazniva dejanja zoper življenje in telo – 8
mladoletnih obsojencev ali 16,3  %,

♦ kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (posil-
stvo) – 2 mladoletna obsojenca ali 4,1 %,

♦ kazniva dejanja zoper človekovo zdravje (neup-
ravičena proizvodnja in promet z mamili, 196. čl.
KZ RS) – 1 mladoletni obsojenec ali 2,05 %.

Dolžina dosojenih zapornih kazni mladoletnikom:

♦ manj kot 1 leto: 1 mladoletnik oz. 2,05 %,
♦ 1 – 2 leti : 34 mladoletnikov oz. 69,4 %,
♦ 2 – 3 leta : 5 mladoletnikov oz. 10,2 %,
♦ 3 – 4 leta : 4 mladoletniki oz. 8,2 % in
♦ 5 let in več : 5 mladoletnikov oz. 10,2 %. 
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5.5 Zbirka gospodarske kriminalitete 

TABELA 30: Gibanje gospodarske kriminalitete, osumljencev in povzročene škode v RS od 1990 do 2000

oteL
eksradopsogd.K.

etetilanimirk
vecnejlmusoolivetŠ TIShinojilimvadokŠ

0991 222.2 ... ...

1991 461.2 ... ...

2991 678.2 679.2 3,01

3991 523.4 396.2 6,6

4991 177.4 671.5 1,32

5991 261.4 825.4 7,8

6991 679.4 503.6 4,81

7991 068.4 104.5 7,11

8991 917.5 228.6 8,91

9991 821.5 526.5 8,01

0002 733.6 396.6 0,31
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TABELA 31: Število nekaterih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v RS od 1992 do 2000

d.K.
k. d.olivetŠ

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

civarpilaajažolopabarolZ 372 742 043 932 242 491 171 971 961

litsalboopabarolZ 62 45 35 44 22 21 2 ... ...

ebdogopevijldokšvetinelkS 92 71 63 43 92 81 01 9 7

vetijatazančvaD 07 441 021 77 111 131 74 85 38

abrevenoP 151 031 011 711 531 811 491 881 361

nitsilhinvolsopejnečinuilavetideranoP 131 061 701 912 443 542 192 114 252

ejnejradopsogontseveN 72 23 42 82 62 22 5 6 4

abaropuanečivarpueN 04 13 51 61 52 22 7 83 71

civarpilaajažolopagendaruabarolZ 15 85 56 56 14 24 34 55 18

enitsilendaruejnečinuilavetideranoP 12 83 12 81 31 74 21 72 52

eninpukdopejnajaD 82 82 23 - 62 71 22 83 -

eninpukdopejnameJ 11 32 01 2 1 2 5 31 5

ajifujloganvolsoP 923 286 791.2 688.1 554.2 102.2 432.2 171 132

.derv.nopabaropuniejnajeranoP 8 9 13 688 679 521.1 644.1 333.1 096

ejnavežurdzoksledoduH 11 3 5 11 4 1 2 31 1

ajranedejnarP - - - 2 7 5 31 3 51

akečagetirkenajadzI 362 151 181 152 412 413 418 033 222.1

TABELA 32: Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete po PU od 1994 do 2000

UP
jnajedhivinzakolivetŠ

4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ejleC 276 326 686 385 336 014 063

repoK 661 062 803 492 073 082 703

jnarK 233 103 913 514 693 793 006

okšrK 88 001 121 89 17 451 651

anajlbujL 904.1 693.1 998.1 830.2 309.2 713.2 790.3

robiraM 288 867 716 735 716 537 427

atoboSaksruM 581 032 512 632 602 252 293

aciroGavoN 871 961 873 142 251 032 571

otsemovoN 891 241 761 271 941 671 042

anjotsoP 46 96 521 76 54 23 85

cedarGjnevolS 431 98 131 271 351 541 722

anijuT 71 51 01 7 42 - 1

japukS 523.4 261.4 679.4 068.4 917.5 821.5 733.6

TABELA 33: Kriminaliteta v zvezi z lastninskim preoblikovanjem
družbenih podjetij v RS od 1990 do 2000

oteL
olivetŠ vadokŠ

TIShadrajilimbdavo d.k. icnejlmuso

19-0991 85 ... ... ...

49-2991 941 ... ... 3,4

5991 701 452 151 8,4

6991 321 691 161 3,4

7991 26 431 78 5,2

8991 05 09 08 0,1

9991 22 95 13 7,0

0002 92 35 32 6,1



V gospodarsko kriminaliteto uvrščamo tista kazniva
dejanja, ki so storjena zoper gospodarstvo in zoper
uradne dolžnosti. Posebnosti se kažejo predvsem v:

♦ prikritosti kaznivega dejanja,
♦ največkrat so storjena v obliki na videz normalnega

gospodarskega posla,
♦ zaradi prikritosti običajno mine daljši čas od

kaznivega dejanja do trenutka, ko je kaznivo dejanje
odkrito,

♦ ko je kaznivo dejanje odkrito, je odkrit tudi storilec,
♦ prav zaradi prikritosti je kaznivih dejanj veliko več,

kot je odkritih,
♦ materialna škoda je lahko zelo velika,
♦ storilci so običajno izobraženi ljudje, z urejenim

življenjem - kriminaliteta belega ovratnika,
♦ kazniva dejanja so načrtovana,
♦ motivi so vedno: korist zase ali za organizacijo,
♦ kazniva dejanja predstavljajo posebno družbeno

nevarnost itd.

Objektivne okoliščine, ki omogočajo gospodarsko
kriminaliteto, so:

♦ prehodno obdobje ob spremembi političnega
sistema,

♦ prehod iz enega gospodarskega sistema v drugega,
♦ obdobje privatizacije.

Glavni vzrok pa nedvomno tiči v slabi evidenci,
zastareli notranji organizaciji, v združevanju del in
nalog in ne nazadnje v neurejeni zakonodaji. 
Najpogostejše oblike gospodarske kriminalitete so:

♦ poneverba. Stori jo, kdor si protipravno prisvoji
denar ali druge stvari, ki so mu zaupane pri
opravljanju gospodarske dejavnosti. Običajno jo
storijo blagajniki ali delavci v skladiščih;

♦ korupcija. To je vsako podkupovanje, s katerim se
doseže kaka protiusluga, ali je je deležen tisti, ki je
ne more doseči na legalen način; 

♦ ponarejanje denarja. Bankovce tiskajo, prenarejajo,
kopirajo ali preslikavajo, kovance pa, znano iz
zgodovine, največkrat ponarejajo z ulivanjem in
redko s kovanjem;

♦ pranje denarja. To je domena organiziranega krimi-
nala, člani kriminalnih združb si pridobijo s kaz-
nivimi dejanji velike vsote denarja. Ime izhaja iz časov,
ko so umazani denar prikrili pred davkarijo tako, da
so ga vložili v pralnice, ki so bile v velikih mestih dob-
ra naložba. Danes se denar pere in opere v dvomljivih
denarnih hišah, v firmah z nepremičninami, pri
sanaciji propadajočih organizacij itd.;

♦ poslovna goljufija. Storilec nastopa kot predstavnik
prave ali namišljene firme, pri tem pa uporabi pona-
rejeno poslovno listino kot pravo, da žrtev zavede;

♦ ekološka kriminaliteta. Gre za hoten ali nehoten
škodljiv poseg v naravo. Ima lahko tudi med-
narodni značaj;

♦ tihotapska kriminaliteta in 
♦ davčna kriminaliteta. Te je veliko pri trgovcih,

gostincih in pri drugih, kjer je možno prikrivanje
dohodka. Največ se izognejo davčni obveznosti
najrazličnejši obrtniki (povzeto po Kriminalistiki,
avtor Ciril Žerjav).

KAZUISTIKA

SPRETNI PONAREJEVALEC IN GOLJUF, ODKRIT
JULIJA 1966

Julija 1966 je bil storilec priprt zaradi ponarejanja
carinskih deklaracij. Med postopkom so kriminalisti
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TABELA 34: Število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete od 1995 do 2000

d.K. 5991 6991 7991 8991 9991 0002

voktadophinbesoabarolZ 1 - - 1 - -

ejnačširokzionečivarpueN
aledageksrotva 71 7 21 11 41 11

onetičšazvpotsvnečivarpueN
voktadopozabokšinlanučar 3 2 1 2 9 21

metsisikšinlanučarvrodV - 2 1 2 31 51

TABELA 35: Število kaznivih dejanj korupcije v RS od 1992 do 2000

ajnajedavinzaK 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

lirad.mejerpsonečivarpueN 5 8 9 1 3 - 3 2 1

liradejnajadonečivarpueN 6 8 4 1 2 - 3 1 2

eninpukdopejnameJ 11 32 01 2 1 2 5 31 5

eninpukdopejnajaD 82 82 23 13 62 71 22 83 71

japukS 05 76 55 53 23 91 33 45 52



ugotovili, da je od decembra 1965 do prijetja ponaredil
najmanj 19 carinskih deklaracij za osebne in tovorne
avtomobile. S ponarejenimi deklaracijami je zaslužil
okoli 70.000 din, 6.000 DEM in 25.000 ASCH.
Storilec je kot cenilec električnih strojev spoznal
carinsko službo, s cariniki na tovorni postaji v Mostah
v Ljubljani je imel prijateljske odnose. 
Ko je nekega dne opazoval carinika pri izpolnjevanju
deklaracije za uvožen avto, je sklenil, da ga bo
posnemal.
Že naslednji dan je v isti carinarnici ukradel nekaj
neizpolnjenih deklaracij in jih na ustreznih mestih
žigosal z okroglim žigom, ki ga je tudi vzel v
carinarnici. Kasneje si je žig še večkrat “sposodil”, a ga
je vedno vrnil, ne da bi krajo kdo opazil.
V knjigarni si je kupil ročno črkostavnico, številke in
blazinici.
V deklaracijo je vpisoval resnične podatke uvoznikov, ki
so želeli avtomobile registrirati pri nas, zato za
nekatere celo cariniki niso ugotovili, da so ponarejene.
Storilec je v začetku sam iskal stranke. Ko se je zvedelo,
da se je mogoče za carino z njim pogajati in jo plačati
v tuji valuti, je postal znan. Od zanesljivih strank je vzel
tudi manj denarja, kot je napisal na deklaracijo.
Pri delu je bil prepričljiv. Da bi na stranke naredil dober
vtis, si je pridobil pomagača, pasarskega pomočnika iz
Polja pri Ljubljani. Ta ga je vozil na teren  in ga pri
strankah predstavljal kot sodnega izvedenca carinske
stroke. Za uslugo je sodelavcu odštel pridobljene marke
in mu “zastonj ocarinil” mercedes. Svoje ponarejevalne
pripomočke je imel zakopane pod jablano na
pomagačevem vrtu.      

TIHOTAPSTVO OROŽJA IN NABOJEV IZ NEMČIJE V
JUGOSLAVIJO, 26. 12. 1967

V teh letih se je tihotapstvo orožja in nabojev znatno
povečalo in je postalo družbeno nevarnejše, tako zaradi
nosilcev dejavnosti kot motiva v razmerju do drugega
tihotapskega blaga. Šlo je za varnost občanov, kakor
tudi za vprašanje varnosti družbene ureditve.
Glavni motiv pri teh kaznivih dejanjih je bil velik
zaslužek, saj so imeli pri prodaji pištol celo do 300 % ,
pri prodaji nabojev pa kar do 1000 % čistega zaslužka.
Motivi so bili tudi: rušenje socialistične družbene
ureditve, pa tudi psihološki, značilni predvsem za
nekatere regije jugoslovanske države, Srbije in
Kosmeta, kjer je “čast” imeti orožje. V teh delih države
je bila zato posest orožja vedno množičen pojav. 

ZLORABA URADNEGA POLOŽAJA – PONAREDITEV
DIPLOME PRAVNE FAKULTETE, 1967

Storilec je 1967 vzel iz sodelavčeve personalne mape
prepis diplome pravne fakultete z namenom, da
napravi zase lažni prepis diplome. Izpolnil je formular

s svojimi podatki in pripisal, da je prepis istoveten z
originalom, kar potrjuje direktor podjetja. Nato je vzel
žig faksimila podjetja, ki ga je hranil še od takrat, ko je
bil sodelavec njegov nadrejeni, in odtisnil pečat na
listino. Tako ponarejeni prepis diplome je nato vložil v
svojo personalno mapo.
Iz dokumentacije na pravni fakulteti je bilo razvidno,
da je storilec v študijskem letu 1953/54 postal
absolvent. Od predpisanih izpitov je opravil le prvi
diplomski izpit 27. 3. 1954.
Storilec je v prepisu diplome napisal imeni rektorja
Univerze in dekana pravno-ekonomske fakultete v
Ljubljani, ki v tem času nista opravljala omenjenih
funkcij, kar je bil dokaz, da je prepis diplome ponarejen. 
V svojem zagovoru je storilec povedal, da je listino
ponaredil zato, ker se je bal, da bi njegovo delovno
mesto zasedel nekdo, ki ima končano pravno fakul-
teto. 

TIHOTAPSTVO OROŽJA IZ AVSTRIJE V JUGOSLA-
VIJO, 14. 4. 1969

Zasebni obrtnik, doma na Klancu pri Komendi, je
sodeloval v organizirani skupini za tihotapljenje in
preprodajo orožja raznim osebam iz drugih republik.
29. 1. 1969 je prevzel od člana tihotapske skupine 200
pištol češkega izvora znamke Zbrojevka, kal. 7,65 mm,
ki so bile pretihotapljene v Jugoslavijo. Orožje je
odpeljal k  sodelavcu v Zalog pri Cerkljah, kjer sta ga
skrila v skrivališče, posebej prirejeno v seniku.
14. aprila sta hotela s pomočjo posrednika prodati 50
pištol neznani osebi na avtobusni postaji pri Žalah v
Ljubljani. Prodajo so preprečili delavci javne varnosti,
ki so enega od njih aretirali, drugi pa je  pobegnil.
Prijeti storilec je priznal, da ima doma v seniku skritih
še 150 pištol, vendar jih pri takojšnjem ogledu ni bilo
več. Pred uradnim pregledom jih je namreč prehitel
pobegli storilec, ki jih je odnesel v novo skrivališče v
Tuhinjski dolini. Po aretaciji so delavci javne varnosti
tudi tega povabili na razgovor, v katerem je povedal za
novo skrivališče. Orožje je bilo v celoti zaseženo. Opisal
pa je tudi, na kakšen način je kupoval orožje in kje,
predvsem od neznanih oseb v restavraciji na železniški
postaji v Ljubljani.

ZARADI MALOMARNOSTI POVZROČENA ŠKODA V
SADOVNJAKU HRUŠEVO PRI DOBROVI, 1969

Kmetijska zadruga Dobrova pri Ljubljani je v letu 1964
uredila nasad jablan in hrušk v Hruševem in Babni
Gori, ga ogradila z žično mrežasto ograjo, pozimi pa
debla dreves zavarovala pred divjadjo tako, da so jih
ovili s katranskim papirjem.
Za varstvo in pridelek v obeh sadovnjakih je nepos-
redno odgovarjal kmetijski tehnik, posredno pa vodja
celotne proizvodnje v KZ Dobrova.
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25. 1. 1969 je posebna komisija ugotovila, da je divjad
popolnoma uničila 1660 sadnih dreves, vrednih
124.570 din. Nasad je bil uničen zaradi odprtih vrat, ki
so od oktobra 1968 do 25. 1. 1969 ležala na tleh. 
Odgovorni vodja obrata v omenjenem obdobju ni
pregledal stanja v sadovnjaku, niti ni poskrbel, da bi
vrata ponovno namestili, odprtino pri nosilnih stebrih
za  vrata pa popravili.
Ko je odgovorni izvedel za nastalo škodo, je naročil
delavcem, naj vsakomur, ki bi jih spraševal o načinu in
času kontrole v sadovnjaku, povedo, da so ga redno
pregledovali, kot je to določeno z internimi navodili.
Istočasno je v dnevnik dela vpisal 45 lažnih kontrol v
sadovnjaku.

Zaradi očitne malomarnosti in nevestnega gospo-
darskega poslovanja ter ponarejanja uradnih listin je
oba soodgovorna za nastalo škodo UJV Ljubljana
ovadila javnemu tožilstvu.

PONAREJENI KOVANCI PO 1 DINAR, NAJDENI V
AVTOMATIH, 1969

Dne 11. 7. 1969 so našli v nekaterih avtomatih za
tobačne izdelke, last trgovskega podjetja Tobak, 50
ponarejenih kovancev po 1 dinar.
Pri analizi so ugotovili, da so bili kovanci izdelani z
odlivanjem v mavčnem kalupu. Premer, debelina in

teža kovanca se niso veliko razlikovali od mer origi-
nalov. Slika na obeh straneh kovanca je bila izbrisana,
nejasna in razjedena. Obod kovanca je bil zaradi
piljenja gladek. Kovanci tudi niso bili pravilne okrogle
oblike.
Zaradi primerne velikosti, debeline in zaradi približne
teže, kot jo je imel originalni kovanec, je bil uporaben
za praznjenje avtomatov. Zaradi neustreznega videza,
ki je posledica nestrokovne izdelave, pa ni bilo posebne
nevarnosti, da bi prišel v obtok v večjem številu.

ZLORABA URADNEGA POLOŽAJA, SKLEPANJE ŠKOD-
LJIVIH POGODB IN PONEVERBE V PODJETJU
TEHNOGRAD LJUBLJANA, ODKRITE 1969

3. 2. 1966 je občanka izročila direktorju  GP Tehnograd
na sedežu podjetja 68.000 šilingov za nakup garso-
njere. Direktor ji je izdal potrdilo, da je vplačala 34.000
din za garsonjero, kot je določeno v pogodbi. Namesto
da bi devizni znesek izročil računovodstvu, ga je
obdržal zase.
Po kupoprodajni pogodbi je pri Contalu nabavil
10.635 kg betonskega železa, pri tem pa v imenu kupca
M. S. napisal lažni račun za podjetje Tehnograd in
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zaračunal betonsko železo po znatno višji ceni. Tako si
je direktor GP Tehnograd  prisvojil  35.316 ASCH v ško-
do podjetja.
Decembra 1968 je isti direktor sklenil dogovor s
predstavniki poslovnega združenja  tekstilne industrije
Unitex Ljubljana. Dogovor je bil, da bodo  iz deviznih
sredstev podjetja, ki jih bodo ustvarili  s še neustanov-
ljenim podjetjem v Münchnu, izplačali na račun
Unitexa firmi Matatia Trst 226.750 DEM za poravnavo
dolgov, ki izvirajo iz uvoznega posla. Direktor je
prevzel obveznost, za katero ni imel deviznega kritja.
Kljub temu je firmi Matatia Trst poslal pisno izjavo za
kritje zneska 226.750 DEM. Firma v Münchnu,
imenovana Mexinger – Tehnobau, pa je razpadla, še
preden je začela poslovati.
Zaradi tega je storilec firmi nakazal  9.600 US dolarjev
za delno pokritje obveznosti. Ta sredstva niso bila
evidentirana v računovodstvu Tehnograda, niti pri NB,
kar dokazuje, da je imel Tehnograd nedovoljene sklade
v tujini. 
24. 12. 1968 je direktor podpisal dva lažna računa GP
Tehnograd, izstavljena PZ Unitex, Ljubljana, češ da
mora plačati najemnino v znesku 331.056 din. Vendar
pa GP Tehnograd nikoli ni imel skladiščnih prostorov
v Dragi in na Cesti dveh cesarjev, niti jih PZ Unitex
nikoli ni uporabljal. Direktor finančnega sektorja
Unitexa je račune prevzel kot prave, denar pa je po
nalogu direktorja Tehnograda nakazal gostinskemu
turističnemu podjetju  Kvarner  – Ekspres iz Opatije za
sofinanciranje izdelave projektov za turistično izgrad-
njo. S tem si je GP Tehnograd hotel zagotoviti
prioritetno pravico do investicijskih del, do katerih ni
prišlo, zato je GP Tehnograd utrpel precejšnjo škodo. 
Ko je računovodkinja GP Tehnograd sestavila zaključni
račun za poslovno leto 1968 in po dokumentaciji iz-

kazala izgubo v višini 2.408.056 din, ji je direktor
očital, da je napravila netočno bilanco ter ji prepovedal,
da bi takšno izgubo izkazala v zaključnem računu.
Naročil ji je, da napravi nove obračunske situacije za
nekatera glavna gradbišča z namenom, da pred
kolektivom prikrije poslovno izgubo. Podjetje je zaradi
takega poslovanja prišlo v likvidacijo.
Uprava javne varnosti je zoper odgovorne delavce GP
Tehnograd poslala JT kazensko ovadbo zaradi suma
storitve kaznivega dejanja zlorabe pooblastil in pona-
rejanja listin.   

NEDOVOLJENA TRGOVINA S TUJO VALUTO,
ZLATNIKI IN PLEMENITIMI KOVINAMI, 1969

Trgovanje z zlatniki, tujo valuto, plemenitimi kovinami
in drugimi dragocenostmi je bilo samo ena izmed
oblik nedovoljene trgovine. To trgovanje je bilo
pomembno za plačilni promet s tujino in za državne
finance.
Vnašanje tujega denarja v našo državo je bilo
sproščeno, prinašanje domačega denarja iz tujine in
prenašanje  domačega ter tujega denarja  v tujino pa je
država nadzorovala. Ker je bilo pri nas veliko
povpraševanje po konvertibilni valuti, so ustvarjene
razlike v pariteti denarja prinašale prekupčevalcem
velike dobičke.
Veliko povpraševanje je bilo tudi po vzhodnih valutah,
ki so imele pri nas nižjo vrednost od uradne.
Prekupčevalci so jo zbirali, da so z njo plačevali blago v
vzhodnih deželah ter to blago tihotapili v Jugoslavijo
ali v dežele zahodne Evrope. S temi transakcijami so si
pridobili dvojni zaslužek.
Enako so kupovali in prodajali zlatnike ter druge
oblike kovanega zlata in plemenitih kovin. Vse države
so sicer imele urejen promet z zlatom in drugimi
plemenitimi kovinami, vendar so zlato in druge
plemenite kovine bile v prosti prodaji. 
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Pomanjkanje tega blaga na našem tržišču je zahtevalo
intervencijo zunanje trgovine, ki so jo največkrat
prevzeli prekupčevalci, tihotapci ter borzni špekulanti.
Ta dejanja so bili prekrški ali kazniva dejanja. Nakup in
prodaja (ali samo posest) tujega denarja ali zlata je bil
ob določenih pogojih prekršek  po zakonu o deviznem
poslovanju, sicer pa kaznivo dejanje  po čl. 234 KZ. 
Ločeno od tega se je obravnavalo tihotapstvo, če je denar
ali zlato bilo namenjeno prenosu čez državno mejo.

PONAREJANJE DENARJA - ZGODOVINSKI PREGLED

Denar v modernem pomenu besede se je pojavil okoli
leta 700 pred Kristusom, ko so lidijski kralji v Mali Aziji
začeli vtiskovati kovinskim grudicam podobe in s tem
jamčili za čistino in težo kovine. Odkritje, ki je neiz-
merno olajšalo izmenjavo materialnih dobrin, je takoj
našlo posnemovalce v jonskih maloazijskih mestih, od
koder se je kmalu razširilo po vsej Grčiji. 

V 3. stol. pred našim štetjem so od Grkov prevzeli ko-
vanje denarja tudi Rimljani, ki so ga po osmih stoletjih
posredovali srednjemu veku, ta pa naprej v “moderni”
svet.
Denar, merilo moči in blagostanja, spremlja usodo
mest, republik, kraljevin in imperijev skozi stoletja in
predstavlja neizčrpen vir novih spoznanj tako za
proučevanje politične in gospodarske zgodovine kot za
študij zgodovine verstev, arhitekture ipd.
Običajna trditev, da se je istočasno s pojavom denarja
pričelo tudi njegovo ponarejanje, je  resnična.
Sprva je bilo ponarejanje razmeroma redko, saj je imel
novec več ali manj statusno vlogo, predvsem kot
simbol politične samostojnosti.
Šele z večjim obsegom trgovine je denar dobil tako
vlogo, kot jo ima še danes, in zlasti tedaj je postal
resnično zanimiv za ponarejanje.
V istem času so se začeli v večjem številu pojavljati
ponarejevalci denarja. Osnovni motiv sočasnega

protizakonitega posnemanja uradnega kovanega
denarja je bil namreč hiter in lahek zaslužek.
Ponarejeni denar je bil bolj ali manj podoben “urad-
nemu”, ki je bil v obtoku na določenem prostoru.
Imitacije kovanega denarja so največkrat kovali, redkeje
ulivali. Vsebovale so manj plemenitih kovin in so bile
lažje od originalnega denarja.
Poleg ponarejanja poznamo še prenarejanje denarja, ki
je bil v obtoku. Na novcu ali bankovcu so lahko
spremenili nominalno nižjo vrednost v višjo (desetici
so dodali ničlo ipd.), ali pa so novec iz manj vredne
kovine posrebrili ali pozlatili.
Posebna vrsta kraje kovine je bilo obrezovanje in
strganje površine srebrnih in zlatih novcev, pri čemer je
šlo prav tako za neko vrsto ponarejanja denarja.
Vzrok ponarejanja denarja ni bil vedno samo osebna
ekonomska korist, pač pa tudi politični pritisk na
drugo državo in razbitje njenega denarnega sistema.
To se je prvič zgodilo 1793, ko so francoski rojalisti, ki
so se po revoluciji 1789 zatekli v Anglijo, s pomočjo
angleške vlade tiskali nelegalne asignate z namenom,
da pospešijo gospodarski in s tem tudi politični
propad revolucionarnega režima.
Prvi večji državnik, ki se je ukvarjal s ponarejanjem, je
bil Napoleon I. Bonaparte (1804 – 1814/15). Po objavi
o blokadi Anglije leta 1806 se je odločil, da bo vpadel v
monetarni sistem monarhije s ponarejenimi funti. Ker
pa sta mu bili napoti še Avstrija in Rusija, je po letu
1810 izdal odredbo, da so pričeli ponarejati tudi
avstrijske guldne in ruske rublje.
V 20. stol. se je tovrsten državni kriminal brez nasilja
prav razcvetel. Ko je po podpisu mirovne pogodbe leta
1920 Madžarska izgubila dve tretjini svojega ozemlja,
se je maščevala svojim sosedom s ponarejanjem nji-
hovega denarja. Najbolj je bila prizadeta Romunija,
vendar pa tudi novo nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov
in Slovencev ni ostala brez posledic.
Madžarska vlada je dala izdelati vrsto ponarejenih pe-
čatov, s katerimi so pretiskovali avstroogrski nevredni
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denar. Z njim so nato kupovali romunske leje in srbske
dinarje. Hoteli so vpasti tudi v denarni sistem
Češkoslovaške, vendar jim je to preprečila češka tajna
služba. Leta 1925 so tiskali lažne bankovce za 1000
frankov, ki so jih razpečevali na Danskem in Nizo-
zemskem.
V začetku tridesetih let  se je tudi Kraljevina Jugoslavija
soočila z organiziranim vpadom v svoj denarni sistem.
Italija in Turčija sta dali v obtok ponarejeni bankovec
za 1000 dinarjev iz leta 1920. Zato je morala
jugoslovanska vlada dati leta 1932 v obtok nov 1000 -
dinarski bankovec z letnico 1931.
Najbolj znani in najštevilnejši ponarejeni bankovci
izvirajo iz časa 2. svetovne vojne, ko je Nemčija začela
izvajati operacijo “Bernhard”, imenovano po njenem
organizatorju majorju Bernhardu Krugerju. Leta 1942
so iz policijskih kartotek zbrali najboljše nemške
ponarejevalce  in istega leta začeli s tiskom in razpeče-
vanjem ponarejenega denarja. Z njim so plačevali
vohune in kolaboracioniste v zasedenih deželah.
Bankovci najboljše kakovosti so bili namenjeni
denarnemu obtoku v Angliji. Leta 1944 so pričeli s
tiskanjem ameriških dolarjev. 
Po vojni je angleška tajna služba hotela zajeti vodje
operacije in zapleniti klišeje, vendar jim namen ni
uspel. Bernhard Kruger je verjetno pobegnil v Južno
Ameriko. Sredi 60. let je bil v brazilskem časopisu
članek z naslovom Ujeti Hitlerjevi ponarejevalci

denarja, v katerem so poročali o priprtju skupine,
katere vodja je bil Nemec Bernhard  Kruger. 
Slovenci vse do osamosvojitve 1991 nismo imeli
lastnega denarja. Vedno so nam ga kovali in tiskali tujci
ali pa smo si ga morali z njimi deliti.
Po razpadu avstroogrske monarhije in po združitvi v
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) je na
našem ozemlju krožil avstroogrski denar. Da bi
preprečilo uvoz novih inflacijskih kron, je finančno
ministrstvo v začetku leta 1919 odredilo žigosanje
bankovcev v obtoku. Ker to ni preprečilo dotoka novih
bankovcev, saj je bilo žige lahko ponarediti, so vse
pravilno žigosane bankovce pred koncem leta opremili
s posebnimi nalepkami - kolki.
Zaradi pomanjkanja drobiža sta ljubljanska in
mariborska občina 1919 izdali bankovce za 10 in 20
vinarjev. Iz istega razloga je tudi finančno ministrstvo
Kraljevine SHS natisnilo bankovce  za eno četrtino, eno
polovico, za enega in pet dinarjev ter priznalo nikljaste
kovance: za pet, deset, in dvajset srbskih in črnogorskih
par, avstroogrskih vinarjev, grških lept ter bolgarskih
stotink kot zakonito plačilno sredstvo z imensko
vrednostjo v parah na celotnem ozemlju Kraljevine
SHS. Železni kovanci za 20 vinarjev so nadomestili
kovance za 5 par. Prav tako so vse do leta 1931 ostali v
obtoku srebrni srbski dinarji, črnogorski perperji in
avstrijske ter ogrske krone.
Z letnico 1919 je bila natisnjena prva serija bankovcev
Kraljevine SHS z vrednostjo v dinarjih ter dotiskom v
kronah, ki je dokončno uveljavila “bratsko” razmerje:
en dinar je bil enak štirim kronam. Iz te serije je posebej
zanimiv bankovec za 40 kron z likom kovača, ki je dal
ime vsem kasnejšim bankovcem in kovancem za 10
dinarjev. 
Med 2. svetovno vojno so okupatorji vsilili tudi svoj
denar. Kljub temu imamo v tem času nekaj svojih
numizmatičnih posebnosti.
Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je hranilnica
Ljubljanske pokrajine konec leta 1944 izdala serijo
bankovcev v lirah z napisom  v slovenščini na prednji in
v nemščini na hrbtni strani.
Na drugi strani pa je tudi narodnoosvobodilna oblast
pripravila svoj denar. Marca 1944 je bil ustanovljen
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Denarni zavod Slovenije, ki je izdal najprej serijo bonov
za eno, pet in deset lir, kasneje pa še eno serijo za eno,
pet, deset in sto lir, ki je bila natisnjena v Beogradu.
Po 2. svetovni vojni je bilo Slovensko primorje priklju-
čeno Svobodnemu tržaškemu ozemlju, za katerega je

Gospodarska banka za Istro, Trst in Slovensko pri-
morje izdala serijo lirskih bankovcev.
Na ostalem slovenskem ozemlju je vse medvojne valute
zamenjal dinar Demokratične federativne Jugoslavije -
DFJ. Bankovci Narodne banke Federativne ljudske
republike Jugoslavije – FLRJ, ki so jim sledili, imajo
motive iz delavskega in kmečkega življenja. Ena
najopaznejših serij je iz petdesetih let. Motivi in izrazite
barve teh bankovcev so se ohranili vse do osemdesetih
let. 
Po valutni reformi 31. 12. 1965, ko je bil dinar “skraj-
šan” za dve ničli, so se tudi na kovancih prvič pojavili
napisi v slovenskem jeziku. Sledilo je relativno stabilno
obdobje sedemdesetih let.
V naslednjem desetletju je vse večja inflacija močno
načela dinar, kar je povzročilo izdajanje novih
bankovcev z vse več ničlami  in postopnim ukinjanjem
kovancev. Razmere je za kratek čas ustavila še
Markovićeva reforma leta 1990, ko je dinar postal
vreden deset tisoč starih ali en milijon še starejših
dinarjev.
Medtem smo se Slovenci iz znanih zgodovinskih
razlogov odločili za osamosvojitev. Od časa moratorija
(od junijske vojne do oktobra 1991) je prišlo zaradi
bojkota s strani Narodne banke Jugoslavije do
pomanjkanja gotovine. Zato je Banka Slovenije
ponovno dala v obtok, sicer že ukinjene, bankovce za
200 dinarjev. 
Z osamosvojitvijo smo končno dobili tudi prvič svojo
valuto – tolar. Najprej so bili dani v obtok vrednostni
boni, ki so bili v največji tajnosti pripravljeni že pred
osamosvojitvijo.
Sredi leta 1992 so bili natisnjeni prvi slovenski
bankovci, v začetku leta 1993 pa skovani prvi kovanci.
Poleg rednih so bili skovani tudi priložnostni kovanci.
Serija slovenskega denarja je bila zaokrožena 15. marca
1995 z izidom novega desettisočtolarskega bankovca. 
V obtoku je vedno več ponarejenega denarja, tako
domačega kot tujega, ki se pojavlja na območju
Slovenije. Ponaredke odkrijejo strokovne službe, zelo
težko pa se odkrijejo razpečevalci ali izdelovalci
brezvrednostnih papirjev. Splošno znano je prepričanje,
da ponaredke izdelujejo v tujini in jih na najrazličnejše
načine vnašajo v državo. Tudi tehnike so vedno bolj
izpopolnjene, zato jih laiki težko prepoznajo. 

PONAREJENI BANKOVEC ZA 5000 DIN, 1969

Ponarejen bankovec za 5000 din so odkrili bančni
uslužbenci pri štetju denarja. Razlike med originalom
in ponaredkom je bilo mogoče prepoznati po nas-
lednjih karakteristikah:

♦ papir ponarejenega bankovca je bel in mehkejši,
♦ barva tiska je izrazito modra in ne modro–zelena,

kot je na originalu,
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Angleški funti iz 1935, ki so jih v drugi svetovni vojni ponarejali Nemci,
da so z njimi plačevali vojake.

Ponarejeni bankovci in kovanci – nemške marke in ameriški dolarji 



♦ ponaredek je tiskan v tipografskem tisku, namesto
v tisku z izdolbino (bakrotisk) in je tudi celoten tisk
nejasen in neoster,

♦ zelo nejasne so pozitivne in negativne giljoše,
♦ neizrazit je osnovni tisk  z oznakami 5000 v svetlo-

rjavi barvi na licu bankovca,
♦ črke numeratorja, tudi številke, se razlikujejo po

barvi, obliki in velikosti, na ponaredku so višje in ožje.

Domnevali so, da so ponaredki izdelani v tujini in
prinešeni v SFRJ, vendar za to ni bilo neposrednih
dokazov. Ugotovljeno pa je bilo, da papir ni izdelan
doma.

Kriminalisti so pri uvoznikih ugotavljali, če je kdo med
njimi nakupoval tak papir. Po strokovni oceni je bil
papir najverjetneje švedske proizvodnje, za surovino pa
je bil v veliki količini uporabljen brezov les. 
Ob najdenem bankovcu se je postavilo tudi vprašanje,
ali je v Sloveniji tiskarna, kjer bi bilo možno tiskati
ponarejene bankovce.

CARINSKI PREKRŠKI IN GOSPODARSKI PRESTOPKI
V PODJETJU KEMIJA – IMPEX V LJUBLJANI, 1970

Ko je 29. 7. 1970 čez mejni prehod v Dravogradu
pripeljal tovornjak transportnega podjetja Avto
Kočevje, je zastopnik podjetja Kemija – Impex, ki ga je
spremljal, prijavil uvoz 25.000 okenskih kljuk. 
Zaradi poznejšega obvestila zvezne carinske uprave, da
so na tovornjaku in prikolici radijski sprejemniki in ne
okenske kljuke, je carinarnica v Dravogradu obvestilo
posredovala carinarnici v Ljubljano, ki je začela
tovornjak iskati. Našli so ga na Vilharjevi cesti v
Ljubljani, ga odpeljali na carinarnico in ponovno
pregledali. Pri pregledu so našli namesto 25.000 kg
okovja za okna, kot je bilo prijavljeno na carinski
deklaraciji, le 2640 kosov, pač pa so našteli 2500
avtomobilskih radijskih sprejemnikov, 1000 tranzis-
torjev s kasetnimi magnetofoni, 2500 avtomobilskih
anten, 3000 zvočnikov in 20 razstavljenih tran-
zistorjev.
Kljuke so bile zložene v kartonskih škatlah v zadnjem
delu tovornjaka, in sicer tako, da je bilo v vsakem
kartonu nekaj kljuk zgoraj, spodaj pa je bila lesna
slama. Kljuke so le prikrivale pravi tovor.
Vsa dokumentacija, ki je bila predložena carinski
izpostavi, je bila lažna, saj je prijavila le uvoz okenskih
kljuk za 2.380.000 din. Tudi prijava uvoza Jugobanki,
da je Kemija - Impex dobila dovoljenje za uvoz, je bila
lažna in je deklarirala  samo uvoz okenskih kljuk.
Podjetje Kemija – Impex Ljubljana je bilo le uvoznik,
kupec pa je bil Bistroprodukt Skopje. 
V postopku sta bila udeležena generalni direktor in šef
uvoznega oddelka Kemija – Impex, v povezavi s
komisijskimi in špedicijskimi delavci.
Če bi blago uvozili v SFRJ pod ugodnejšimi pogoji, bi
podjetje Kemija – Impex pridobilo znatna sredstva.
Tako so nameravali povečati čisti dohodek podjetja, s
tem pa tudi osebne dohodke.
Kemija – Impex je v tujini ustvarjala črne fonde, ki jih
je potrebovala za plačilo radijskih aparatov in drugega
pretihotapljenega blaga. Črne fonde so običajno
ustvarjali z zvišanjem cen drugemu uvoženemu blagu
pri različnih poslih.

TIHOTAPSTVO UR IZ ITALIJE, 29. 8. 1970

Že nekaj časa je bilo znano, da deluje med Trstom in
Zagrebom zveza za prenašanje tihotapskega blaga.
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Zato je kriminalistična služba iz Kopra in Ljubljane
začela intenzivneje spremljati delovanje te zveze, pri
čemer je ugotovila, da tihotapci prevzemajo blago v
Trstu pri znanem trgovcu in da ga dostavljajo pre-
kupčevalcu v Zagrebu.
Na podlagi informacije, da bo italijanski trgovec 29. 8.
1979 ponovno izročil transporterju večjo količino
blaga, so delavci  ONZ  prevoz spremljali in se odločili

za poseg v Ljubljani. Zasegli so 2200 ur v skupni
vrednosti nad 450.000 din.
Prevoznik je bil diplomirani ekonomist iz Zagreba, ki je
blago prevažal za prijatelja, za prevoz pa bi prejel 1000
din nagrade. 
Pri nadaljnjem zbiranju podatkov je bilo ugotovljeno,
da obstaja v Zagrebu organizirana združba, ki se
ukvarja s prekupčevanjem na veliko, da pa so tudi
številni “detajlisti”, tj. ulični prodajalci.
Storilci so bili obravnavani pred sodiščem v Ljubljani
in Zagrebu, in sicer ločeno. Zagrebški prevoznik je bil
spoznan za krivega in obsojen v Ljubljani. Zaseženo
blago je bilo dano carinarnici v Ljubljani, ki je zoper
storilce vodila tudi upravno-kazenski postopek zaradi
tihotapstva ur.

TIHOTAPSTVO TRANZISTORJEV IN AVTOMOBIL-
SKIH DELOV IZ NEMČIJE V JUGOSLAVIJO, 4. 9. 1970

Nedovoljena trgovina nastaja kot posledica pomanj-
kanja nekaterih vrst blaga na tržišču, pogojujejo pa jo
odnosi v tržnem prometu.
Pomanjkanje blaga na domačem trgu narekuje uvoz
tistega blaga, ki ga potrošniki zahtevajo. Redna
trgovina ne zmore vselej zadovoljiti potrošnikov in
tako blago priskrbeti. Navadno je tako blago na tujem
tudi cenejše, zaradi česar prihaja lahko do velikih
zaslužkov.
Zato se posamezniki ali skupina odločajo za tihotap-
ljenje blaga. 
Kaj je predmet nedovoljene trgovine, je odvisno od
povpraševanja na tržišču in pomanjkanja takega blaga
v prodaji.
Kljub strogemu carinskemu nadzoru in carinskim
zaporam se s tako trgovino največkrat ukvarjajo
“poklicni” tihotapci.
Tak primer je bilo pomanjkanje tranzistorskih
sprejemnikov. Japonska je preplavila svet s svojimi
proizvodi zaradi izredno nizkih prodajnih cen. Tiho-
tapci so japonske tranzistorje kupovali večinoma v
brezcarinskih conah in tako zaslužili še več.
Okoli 1970 je bilo na jugoslovanskem tržišču več tran-
zistorjev, ki so jih uvozili tihotapci kot redna trgo-
vinska mreža. Blago so tihotapili na vse mogoče
načine: v avtomobilih, vlakih, na ladjah in celo v letalih.

ORGANIZIRANA SKUPINA TATOV KRADLA OSEBNE
AVTOMOBILE V NEMČIJI IN JIH PRODAJALA V
SLOVENIJI, 1970 IN 1971

V letu 1972 so organi javne varnosti v Ljubljani odkrili
organizirano skupino tatov osebnih avtomobilov.
Storilci, bili so iz Ljubljane, so od 1979 do 1972 ukradli
v ZR Nemčiji 11 osebnih avtomobilov, znamke NSU,
predvsem tipa TT in TT- S. Vozila so nato pripeljali v
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Ljubljano, ponaredili tovarniške številke motorjev in
šasij, jih registrirali in nato prodajali raznim kupcem.
Njihov način storitve je potekal po ustaljenem načrtu:
Dva člana skupine sta se z lastnim vozilom odpeljala v
ZR Nemčijo. S seboj sta vzela jugoslovanske registrske
tablice s prometnim dovoljenjem, ključavnico za volan,
levo kljuko za vrata, oznako YU in zavesice za blatnike. 
V Nemčiji sta na primernem parkirišču  vlomila  skozi
trikotno okence in nato avtomobil po najbližji poti
odpeljala v Jugoslavijo. Že med potjo sta zamenjala
registrsko tablico z jugoslovansko in namestila ostale
dele, ki sta jih prinesla s seboj.
S takim avtomobilom sta nemoteno pripotovala v
Ljubljano. Ukradeni avto sta spravila v garažo, kjer sta
skupaj s sodelavcem ponaredila tovarniško številko
motorja in šasije ter vsekala številke neuporabnih
avtomobilov, ki so jih pred tem kupili na javni dražbi
pri carinarnici ali zavarovalnem zavodu.

Tako pripravljena vozila so nemoteno registrirali in
prodajali.

ZARADI NEVESTNEGA POSLOVANJA VEČMILIJON-
SKA ŠKODA, 1971

Od 25. 6. do 16. 7. 1971 je na farmi za vzrejo nercev v
Vnanjih Goricah poginilo 850 mladičev, 193 plemen-
skih samic in 55 samcev iz matične črede. Vodstvo
AGK Barje je zato zaprosilo Inštitut za zoohigieno  in
patologijo za pomoč, ker je obstajal sum, da so živali
poginile zaradi zastrupitve z nepravilno prehrano.
Inštitut za zoohigieno je ugotovil, da pogin živali ni
povzročila infekcija z bakterijami, temveč pasja kuga,
kar so ugotovili na podlagi patološke anatomske slike,
pozitivnega histološkega izvida in negativnega bak-
teriološkega rezultata. Vodstvu podjetja so naročili,
naj takoj vse živali cepijo s serumom, pozneje pa z
vakcino.
Po ugotovitvah inštituta in veterinarskega inšpektorja
živali  niso  bile zaščitene pred virusom kužnih obolenj. 
Vodja farme  bi moral na podlagi 148. člena Statuta
AGK Barje skrbeti za higiensko-tehnično varnost v
svoji enoti, vendar teh ukrepov ni izvajal, niti jih ni
naročil. Kot diplomirani veterinar bi namreč moral
vedeti, da z opustitvijo preventivnih ukrepov lahko
nastane na farmi velika materialna škoda.
AGK Barje je bilo zaradi nevestnega gospodarskega
poslovanja oškodovano za 265.000 din.
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“opravljenih” izpitov.

Račun s ponarejenim zneskom, na katerem je storilec k. d. spremenil
številko 100.000 na 900.000.



ZLORABA POOBLASTIL V GOSPODARSTVU IN
PONAREJANJE LISTIN V JUGOTEKSTILU LJUBLJANA,
2. 5. 1971

Jugotekstil Ljubljana je od 1969 do 1971 po izvoznih
listinah začasno izvozil v ČSSR firmi Centroteks
380.171 kg bombažnih tkanin v predelavo in v istem
času uvozil 1.777.447 ton bombažnih tkanin tujega
porekla v vrednosti 12.328.000 din. Pri uvozu tkanin
so odgovorni delavci Jugotekstila uvozne listine
priredili tako, kot da uvažajo tkanine iz predelane
bombažne preje.
Jugotekstil je prodal bombažno prejo kupcu X v ZR
Nemčijo, v ČSSR kupil tkanine in jih uvozil v SFRJ.
Carinskim organom je Jugotekstil predložil listine, da
je blago jugoslovanskega porekla, ki se oplemeniteno
vrača iz tujine in je bilo le začasno izvoženo zaradi
predelave. S tem so se izognili uvoznih carinskih
dajatev v znesku 1.297.392 din.
Jugotekstil je odpremljal blago za nemške kupce z
železniške postaje Jesenice. 
Zaradi previdnosti, da se nezakoniti posli ne bi odkrili,
so kasneje blago odpremili v Avstrijo za firmo Centro-
teks iz Prage in ga od tam reeksportirali nemškim
kupcem.
Zaradi carinskega prekrška je carinarnica v Ljubljani
kaznovala Jugotekstil z 8.100.000 din denarne kazni,
poleg tega pa je moral plačati še razliko za uvoz blaga
v vrednosti 12.328.268 din.
Gospodarsko sodišče je zoper delovno organizacijo
Jugotekstil in odgovorne osebe izreklo denarno kazen
zaradi storjenih gospodarskih prestopkov.

Uprava javne varnosti je zoper odgovorne delavce
Jugotekstila poslala JT kazensko ovadbo zaradi suma
storitve kaznivega dejanja zlorabe pooblastil v gospo-
darstvu in ponarejanja listin.
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Kaj je podjetje vodilo v nezakonite posle in kdo je imel
koristi?
Razumljivo je, da so odgovorni delavci Jugotekstila
zavestno kršili predpise z namenom pridobitve proti-
pravne premoženjske koristi, ki so posredno vplivale
tudi na visoke osebne dohodke.

IZIGRAVANJE CARINSKIH PREDPISOV PRI IZVOZU
BLAGA, NAMENJENEGA PREDELAVI V TUJINI, 1971

Po pogodbi med Beograjskim pamučnim kombinatom
(v nadaljevanju BPK) in Jugotekstil Impexom iz
Ljubljane (v nadaljevanju JTX) je JTX izvažal v
Zahodno Nemčijo bombažno prejo, za katero je bila v
pogodbi določena devizna cena po enoti mere (kg). To
blago je potovalo iz BPK čez Jesenice in Avstrijo v
Zahodno Nemčijo, kjer so zanj dobili DEM, ki so se po
jugoslovanski banki ter JTX nabirale na deviznem
kontu BPK, kjer je ustvarjal sredstva GDK in določeni
odstotek retencije. To je bil normalen in legalen potek.
Na podlagi legalne pogodbe o izvozu bombažne preje v
Zahodno Nemčijo pa sta se partnerja dogovorila, da bo
določeno količino JTX plačal BPK v dinarjih, vendar po
poprej dogovorjeni devizni ceni in to tako, da bo JTX
priznal BPK 4,00 dinarje za vsak USD oziroma
preračunal ne glede na pariteto DEM.

S tem je BPK zavestno žrtvoval svoja  sredstva GDK in
retencijo, dobil pa je zato večje dinarsko nadomestilo.
Posel je bil knjigovodsko prikazan kot prodaja med
partnerjema na domačem trgu.
Za to blago pa je JTX imel prav tako obvezo v Zahodni
Nemčiji, vendar ga ni izvozil direktno, ampak ga je
deklariral kot začasni izvoz v predelavo v ČSSR (po
poprejšnji dokumentarni pripravi).
Blago je v Avstriji spremenilo smer, tako da ni šlo na
Češko, ampak v Zahodno Nemčijo, kjer je predstavljalo
za nemške kupce uvoz preje iz Jugoslavije in je torej
ustvarjalo DEM, ki so bile zunaj kontrole pristojne
banke, oziroma so ustvarjale črni fond JTX. Omenjeni
devizni izkupiček se je zbiral na deviznem kontu JTX
pri eni izmed bank na Zahodu.
Na podlagi pridobljene dokumentacije o začasnem
izvozu preje v predelavo pa je JTX brez težav uvažal
bombažno tkanino iz Češke, ki jo je redno kupoval po
pogodbah. To tkanino bi lahko uvozil samo, če bi imel
soglasje od Združenja tekstilne industrije in plačal
blago s sredstvi GDK.
Ker je bilo v tistem obdobju absurdno misliti, da bi
takšno soglasje lahko dobili (vemo, da so bile
jugoslovanske tovarne polne takega blaga, da so
zaposleni v industriji prejemali minimalne osebne
dohodke in da so tekstilne tovarne delavce odpuščale,
kot mariborski MTT), je JTX uporabil pač nezakonito
pot.
Za tako uvoženo tkanino je JTX plačal carinske dajatve
le na vrednost prikazane predelave, torej za nižjo
vrednost. 
S tem da je začasno izvoženo prejo uporabil v druge
namene, pri uvozu gotove tkanine pa je z lažnim
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prikazovanjem dejstev izkoristil določene ugodnosti, ki
mu sicer niso pripadale, je storil dva carinska prekrška:

♦ za začasno izvoženo prejo prekršek iz 151/5 člena
CZ a, po katerem se je lahko kaznoval z denarno
kaznijo do dvakratne vrednosti izvoženega blaga,

♦ za uvoženo tkanino pa prekršek iz 151/6 CZ-a, po
katerem se je kaznoval z denarno kaznijo od dva-
kratnega do desetkratnega zneska carine in uvoznih
dajatev ob obveznem varstvenem ukrepu odvzema
blaga oziroma plačila njegove protivrednosti v
polnem znesku.

Po tej kvalifikaciji je bil v Carinarnici Ljubljana izveden
celoten postopek, izdana prvostopenjska in drugo-
stopenjska odločba Zvezne carinske uprave.  Na vlože-
no pritožbo JTX je zadevo obravnavalo vrhovno sodišče
SFRJ, ki je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno, s čimer
so vsa dejanja podjetja, citirana in obrazložena v prvo-
stopenjski odločbi, dobila svojo polno veljavo.
V nadaljevanju je zanimivo tudi to, kako je JTX
uvoženo češko tkanino prodajal naprej končnim
kupcem, kot so razni  konfekcionarji, med njimi Toper
- Celje, Labod - Novo mesto, DTR - Zagreb in drugi.
Svojim kupcem je JTX zaračunaval blago v dinarski
obliki in to tako, da je v dinarje preračunaval polno
vrednost blaga iz čeških originalnih faktur (carinil je
na falsificirane fakture), temu dodal uvozne dajatve v
polnem znesku, to je več, kot je ob carinjenju dejansko
plačal, svojo uvozno provizijo ter stroške. 

OKVARA PARNEGA KOTLA IN CEVI V PLUTALU V
LJUBLJANI, 8. 12. 1971

13. 12. 1971 je podjetje Plutal obvestilo UJV Ljubljana,
da je neznani storilec poškodoval parni kotel, zaradi
česar so ustavili proizvodnjo v dveh obratih in da je na
kotlu za približno 120.000 din škode.
V podjetju so že dalj časa obstajala trenja med delavci
in odgovornimi obratovodji, zato so posumili v
sabotažo.
Delavci UJV so ob sodelovanju strokovnjakov za parne
kotle ugotovili, da je nastala okvara zaradi tega, ker je
nekdo od kurjačev opustil črpanje vode, čeprav je bil
kotel kurjen in močno razgret.
Na podlagi pogovorov, predvsem pa evidenčne knjige,
ki so jo vodili kurjači, ter na podlagi analize tehno-
loškega procesa, so ugotovili, da je dejanje zagrešil
kurjač. Isti delavec je bil že 1951 kaznovan pred
vojaškim sodiščem v Zagrebu za kaznivo dejanje zoper
ljudstvo in državo na 7 let odvzema prostosti s prisil-
nim delom. Poleg tega je bil z odgovornimi delavci v
sporu zaradi osebnih dohodkov.
Z analizo in rekonstrukcijo delovanja so ugotovili, da je
storilec pustil parni kotel več kot 20 minut brez
nadzora, ker se je neupravičeno mudil v sosednjih
prostorih obratov pri delavkah. Ko se je vrnil h kotlu,
je pritisk pare padel že pod kritično mejo in s tem tudi
voda, tako da je bila okvara neizogibna. Trudil se je, da
bi stanje popravil, vendar nastale škode ni mogel
preprečiti.
Pri zbiranju obvestil in dokazov niso dobili nobenih
indicev, ki bi kazali na sabotažo. 
Storilec je bil ovaden JT za nevestno gospodarsko
poslovanje po čl. 213/2 KZ. 

GRABEŽ V JELOVICI V ŠKOFJI LOKI, MAREC 1972

Storilka je bila od januarja 1964 do marca 1972 zapos-
lena pri podjetju Jelovica kot referentka za socialno za-
varovanje.
Komunalni zavod za socialno zavarovanje (v nadalje-
vanju KZSZ) je v Kranju s podjetjem Jelovica sklenil
pogodbo, da bo delavka obračunavala delavcem pod-
jetja nadomestila za odsotnost z dela nad 30 dni v
korist KZSZ.
Pri delu je bila popolnoma samostojna, pri vodilnih
delavcih je uživala zaupanje, zato njenega dela ni nihče
nadziral.
Po moževi smrti je morala sama preživljati tri mlado-
letne otroke. Njeni dohodki niso zadoščali za preživ-
ljanje, zato si je začela prilaščati denar. To je storila tako,
da je v seznam izplačanih nadomestil osebnih dohodkov
delavcev, ki je bil namenjen za KZSZ, vpisovala višje
zneske ali pa vpisovala v seznam osebe, ki niso bile v
bolniškem staležu. Vedno je delala dva seznama za
izplačilo nadomestila osebnega dohodka.
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Prvi seznam, v katerem so bili vpisani pravi zneski, je
predložila podjetju, drugi, ponarejeni, v katerem so
bili vneseni višji zneski, pa je predložila v potrditev
KZSZ. Razliko med obema zneskoma si je prisvajala
osem let.
Ko je KZSZ preverjal osebni dohodek  nekega delavca,
je ugotovil, da se podatki, ki jih je sporočilo podjetje
Jelovica, ne ujemajo s podatki iz seznama, ki ga imajo v
KZSZ. Delavci UJV so na podlagi obvestila KZSZ
zasegli vso dokumentacijo v podjetju Jelovica in v
KZSZ. Pri pregledu so ugotovili, da si je referentka
neupravičeno prilastila 414.696 din.
Okrožno sodišče v Kranju jo je obsodilo na 14 let stro-
gega zapora, zaplembo premoženja in izreklo ukrep o
prepovedi opravljanja poklica, s katerim je povezano
samostojno razpolaganje z družbenim premoženjem,
za dobo deset let.  

ZLORABA POOBLASTIL V GOSPODARSTVU IN DRU-
GE OBLIKE POSLOVNEGA KRIMINALA V BETI MET-
LIKA, 20. 4. 1972

Trije storilci so zlorabili pooblastila v gospodarstvu po
členu 213 c KZ RS, ker so kot odgovorne osebe v
gospodarski organizaciji z namenom, da bi pridobili
protipravno premoženjsko korist za podjetje Beti v
Metliki, imeli nedovoljene denarne sklade v tujini.
Uporabljali so jih za odplačevanje strojne opreme,
kupljene v tujini. Podjetje Beti je namreč kupilo v tujini
strojno opremo  za 724.062.500  lir. Pri uvozu opreme
pa je prijavilo devizni dokumentarni kontroli NB le
vrednost 250.000.000 lir, medtem ko so razliko
500.000.000 lir prikrili  tudi carinskim organom. 
Z zunanjimi partnerji so se dogovorili, da bodo z
razlikami  od povečanih cen surovin, ki jih bo podjetje
Beti uvažalo  prek določenih  zunanjetrgovinskih firm,
poravnali razliko. 
Eden od storilcev je zlorabil svoj položaj s tem, da je s
pomočjo svojih podrejenih izpeljal prodajo stanovanj-
ske hiše, last tovarne Beti in jo nato brez licitacije kupil
za nenormalno nizko ceno 48.000 din, vredna pa je bila
najmanj 120.000 din.
S sodelavčevo pomočjo si je dal isti storilec na stroške
podjetja asfaltirati pot do svoje hiše ter si samovoljno
prilastil še 300 m2 zemljišča v družbeni lastnini, pre-
stavil mejnike in ogradil z zidano ograjo. 
Zaradi kaznivih dejanj je UJV Novo mesto prijavila
storilce okrožnemu JT v Novem  mestu.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 5000 TOLARJEV (BO-
NOV), 12. 9. 1992

Storilec, državljan R Italije, je na bencinski črpalki v
Vrtojbi plačal gorivo s ponarejenim bankovcem. Tr-
govec je posumil v pristnost bankovca in obvestil poli-
cijo. Storilec je medtem poskušal odvreči še tri

ponaredke, ki jih je imel v denarnici, kar je policist
opazil. Pri osebni preiskavi je bilo najdenih še 30
ponaredkov, ki jih je storilec skrival v spodnjem perilu,
skupaj 34 ponarejenih slovenskih bonov za 5000 enot. 
Bankovci (boni) so bili ponarejeni v fotokopirni
tehniki.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 5000 TOLARJEV (BO-
NOV), 6. 11. 1992

Štirim storilcem je italijanska policija zasegla poleg
1419 ponarejenih slovenskih bonov za 5000 enot) tudi:
ponaredke italijanskih lir, nemških mark, hrvaških
dinarjev, švicarskih frankov, madžarskih forintov,
grških drahem, kanadskih dolarjev in jugoslovanskih
dinarjev. Prijeti so bili v kraju Varese v Italiji.
Bankovci so bili ponarejeni v fotokopirni tehniki.   

PONAREJENI BANKOVCI ZA 5000 TOLARJEV (BO-
NOV), 30. 6. 1993

Hrvaška policija je v Čakovcu zasegla 654 ponarejenih
bonov za 5000 enot , 401 bankovec po 1000 SIT in 100
bankovcev po 100 DEM. Zasegla je tudi fotokopirni
stroj, na katerem sta storilca fotokopirala denar. Nekaj
ponaredkov je bilo danih v obtok tudi v R Sloveniji.

PONAREJENI 1000-TOLARSKI BANKOVCI (BONI) -
“AKCIJA TOLAR”,  OD JUNIJA 1992 DO 5. FEBRUARJA
1993

V začetku junija 1992 je v Zagreb prispel konvoj
humanitarne pomoči iz Nemčije, v katerem je bil tudi
manjši tovorni furgon z vgrajenim bunkerjem, v
katerem je bilo 11 vreč ponarejenih bankovcev po 1000
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tolarjev (bonov). Vrednost denarja po takratnem tečaju
je bila okoli 6 milijonov DEM.
Šofer, ki je tovor pripeljal, je naslednjo noč organiziral
krajo avtomobila in ponaredkov. Glavnemu organi-
zatorju je ostalo le 468 ponarejenih bankovcev, ki jih je
naslednjega dne dal za plačilo hrvaškemu državljanu za
prevoz in spremstvo do hrvaško-slovenske meje. Sam je
pobegnil v Nemčijo, kjer se je za njim izgubila vsaka
sled. Po zbranih podatkih naj bi poleti padel v
spopadih v Bosni.
Ukradene ponaredke so storilci poskušali prodati. Dne
16. 6. 1992 je slovenska policija našla blizu Ivančne
Gorice v gozdu skrito potovalko s 23.226 ponarejenimi
bankovci. 
Čez dva dni je hrvaška policija zasegla hrvaškemu
državljanu 4 potovalke s 97.151 ponarejenimi bankovci
in priprla še tri državljane.
Dne 26. 7. 1992 je hrvaška policija zasegla dvema držav-
ljanoma še 27.737 ponarejenih bankovcev in čez dva ted-
na še enemu državljanu 71.135 ponarejenih bankovcev.
Na podlagi analiz in zbranih obvestil  ter sodelovanja z
varnostnimi organi Hrvaške, Nemčije in Italije je bilo

ugotovljeno, da je bil denar najverjetneje tiskan v
Nemčiji v sodelovanju z nekaterimi državljani iz Bosne
in Hercegovine ter Nemčije. Iste osebe so se ukvarjale
tudi s preprodajo orožja.
Uspešno sodelovanje kriminalistične službe z neka-
terimi inštitucijami v Sloveniji, Banko Slovenije, SDK
in drugimi, je preprečilo, da bi prišla v obtok večja
količina ponarejenega denarja. Od skupnega števila
zaseženih ponaredkov (okoli 5 milijonov DEM) je bilo
v R Sloveniji v obtoku le 20.00 ponarejenih bankovcev
ali 0,7 % odkritih ponaredkov. 
Ponaredki so bili tiskani.
Ovadenih je bilo 61 oseb različne narodnosti. 

PONAREJENI BANKOVCI ZA 5000 SIT, 18. 11. 1994

Trije državljani R Slovenije so bili utemeljeno osum-
ljeni storitve kaznivega dejanja ponarejanja, saj so
oktobra 1994 s pomočjo osebnega računalnika,
skenerja in laserskega tiskalnika ponaredili vsaj 244
bankovcev po 5000 tolarjev. Ponaredili so jih na ta
način, da so z ustrezno programsko opremo ter z
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najvišjo možno resolucijo digitalno odčitali pravi
bankovec, ga shranili v datoteko in nato z laserskim
tiskalnikom natiskali eno stran, nato pa na hrbtni
strani  A4 formata papirja še drugo stran bankovca. 
Tehnika laserskega tiskalnika je omogočila idealno
prekrivanje obeh strani natiskanega bankovca. Ban-
kovce so obrezali z rezalnim strojem za papir. Da bi
imitirali tudi ustrezen občutek pri otipu bankovca, so
na mestu, kjer bi morala biti varnostna nit, bankovec
večkrat prepognili. Na ta način so hoteli na tem mestu
dati bankovcu občutek odebeljenosti.

Isti storilci so bili utemeljeno osumljeni tudi kaznivega
dejanja goljufije, ker so septembra istega leta ponarejali
virmanske naloge Agencije za plačilni promet in z
lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih
okoliščin napeljevali različna trgovska podjetja, da so
jim izročala trgovsko blago.
Pri hišni preiskavi je bilo osumljenim zaseženih 244
ponarejenih bankovcev po 5000 tolarjev, 38 pol papirja
še nerazrezanih lasersko tiskanih ponaredkov, osebni
računalnik, barvni ekran, skener, tiskalnik, diskete in
več ponarejenih žigov.
Način ponarejanja je bil fotokopija z računalnikom. 

PONAREJANI BANKOVCI 100 IN 200 DEM, ODKRITI
MARCA 1994

Štirje državljani R Slovenije so od januarja do marca
1994 razpečevali po Sloveniji ponaredke nemškega
denarja na ta način, da sta dva storilca preko oglasov  v
različnih časopisih kupovala raznovrstno tehnično
blago (videodomofon, telefaks, posodo AMC, glasbeni
stolp, videorekorder ipd.), dva storilca pa sta v
gostinskih lokalih uporabila ponaredke kot prave
bankovce. 
Storilci so v različnih krajih Slovenije uspeli unovčiti
32 ponarejenih bankovcev po 200 DEM in 7
ponarejenih bankovcev po 100 DEM.
Prijeti so bili na podlagi osebnega opisa in opisa
avtomobila. Pri hišni preiskavi pri dveh osumljencih so
kriminalisti zasegli še nekaj tehničnega blaga, ki so ga
kupili s ponarejenim denarjem, ostalo blago so že
prodali in na ta način prišli do pravega denarja.
Način ponarejanja je bil tisk z mednarodnim indi-
kativom 11A 245 in 11A 241.

ODKRITJE KRIMINALNE ZDRUŽBE, KI SE JE UK-
VARJALA Z IZDELAVO IN RAZPEČEVANJEM PONA-
REJENEGA DENARJA, 23. 11. 1999

Delavci slovenske kriminalistične službe so po nekaj-
mesečnem delu uspeli odkriti kriminalno združbo, ki
se je ukvarjala z izdelovanjem in razpečavanjem
ponarejenega denarja. Prvič po osvoboditvi je bil
zasežen tudi  ofsetni tiskarski stroj, s katerim so tiskali
ponarejene bankovce. Gre za odkritje prve prave
tiskarne denarja, ki bi potencialno lahko natisnila
neomejene količine ponaredkov.
Do sedaj unovčeni tiskani ponaredki  v ofsetni tehniki
DEM, ITL, USD, ki so jih člani kriminalnih združb
unovčevali v Sloveniji, so, potrjeni tudi z Interpolovimi
indikativi ponaredkov, vedno izvirali iz tujih pona-
rejevalnic. Pri nas narejeni ponaredki pa so bili vedno
skenirani na računalniku ali fotokopirani.
Pri operativnem delu so kriminalisti PU Ljubljana že
marca 1999 odkrili, da se razpečujejo večje količine
nemških mark v apoenih po 100 DEM. Ugotovitev
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Cigaretna ovitka, s katerima je poskušal 1960 godbenik iz Beograda
pretihotapiti v Italijo 60 bankovcev  po 500 din.

Čevelj z dvojnim podplatom, v katerem so cariniki 1954 na železniškem
mejnem prehodu na Jesenicah odkrili 40 zlatnikov. Pri tehtanju čevljev so
ugotovili razliko v teži čevljev.

Potovalka z dvojnim  dnom, pripravljena za tihotapljenje blaga



kriminalistov, da gre za širše organizirano kriminalno
združbo, je bila utemeljena.
Pri razkrivanju identitete posameznih članov krimi-
nalne združbe so bila uporabljena tudi sredstva in me-
tode, ki jih pri odkrivanju, preprečevanju in dokazo-
vanju organizirane kriminalite dovoljujeta Zakon o
policiji  in Zakon o kazenskem postopku (49 čl. ZOP in
150 čl. ZKP).
Uspeh je treba pripisati tudi sodelovanju kriminalistov
s PU Ljubljana z drugimi PU in v koordinaciji z upravo
kriminalistične službe MNZ.
Nekajmesečno delo so kriminalisti sklenili 23. 11. 1999,
ko so zbrane informacije in sume potrdili tudi s pri-
jetjem osumljencev. 
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja
ponarejanja denarja  po čl. 249 KZ RS, ker naj bi od 11.
3. do 23. 11. 1999 izdelovali denar z namenom, da bi ga
spravili v obtok kot pravega ter tak denar tudi
razpečevali, je bila 12 članom kriminalne združbe 23.
11. odvzeta prostost.

Opravljene ekpertize so pokazale več značilnosti, po
katerih je bilo mogoče prepoznati ponaredek:

♦ ofsetni tisk, brez vodnega tiska,
♦ pod UV-svetilko je papir pobelil, v papirju ni bilo

zaščitnih vlakenc,
♦ varnostna nitka je bila imitirana in vrisana.

Kljub temu je šlo za relativno kakovosten izdelek, ki je
imel tudi nekatere zaščitne elemente, kot npr. da je pod
UV-svetilko fluoresciral. O kakovosti je na določen na-
čin govorilo tudi dejstvo, da je bilo odkritih več uspeš-
nih unovčitev ponaredkov, tako v menjalnicah kot v
trgovinah. 

PONAREJENI BANKOVCI ZA 200 DEM, 2. 4. 1993

Kriminalistična služba v Ljubljani je dobila podatke,
da namerava storilec, državljan ZRJ, prodati neznani
osebi večjo količino ponarejenih bankovcev po 200
DEM. Osumljenec je bil prijet, ko je poskušal po-
naredke prodati naslednjemu razpečevalcu. Pri njem

so našli 297 bankovcev  po  200 DEM z mednarodnim
indikativom 11 A 239.  
Način ponarejanja je bil tisk.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 200 DEM NA PTUJU, 
25. 4. 1993  

Kriminalistična služba  PU Maribor je dobila podatke,
da državljan ZRJ z začasnim bivanjem v Sloveniji,
poskuša prodati večjo količino ponarejenega denarja
za 40-odstotno nominalno vrednost. Z uporabo
posebnih metod in sredstev je bil storilec prijet, ko je
imel pri sebi 298 ponarejenih bankovcev po 200 DEM
z mednarodnim indikativom 11 A 239. Način po-
narejanja je bil tisk. 

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 DEM, ODKRITI V
LJUBLJANI, 5. 1. 1994

Državljanu R Slovenije je bila v gostinskem lokalu
zasežena celotna količina ponarejenega denarja: 760
bankovcev po 100 DEM in  1310 bankovcev po 100.000
ITL. Ponaredki so bili z oznako faksimile, vendar niso
bili takšne kakovosti, da bi jih storilec lahko unovčil.
Način ponarejanja je bil fotokopiranje.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 DEM, ODKRITI V
MARIBORU, 9. 5. 1994

Zaradi unovčevanja večjega števila ponaredkov na
območju PU Maribor je bila opravljena kontrola
gostinskih lokalov, pri kateri so odkrili občana,
državljana R Slovenije, ki se je nenavadno obnašal.
Policisti so ga legitimirali in opravili delni osebni
pregled. V spodnjem perilu so našli sveženj ban-
kovcev, povezanih z elastiko. V njem je bilo 100 ban-
kovcev po 100 DEM z mednarodnim indikativom
11 A 241.
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Usnjen ovitek za knjigo, pripravljen za tihotapljenje blaga

Črna platnena vrečka, v kateri je poskušal storilec k. d. pretihotapiti  iz
Italije v Jugoslavijo 20 ženskih zapestnih ur tako, da je vrečko z žico
pritrdil ob rob okna in jo prikril z zaveso.



PONAREJENI BANKOVCI ZA 200 DEM, ODKRITI V
KOPRU, 21. 8. 1995

Dne 21. 8. 1995 je patrulja PP Koper  ustavila osebni avto-
mobil, znamke IMV. Ob legitimiranju sta imela storilca
na polici vozila 124 ponarejenih bankovcev  po 200 DEM
v skupnem znesku 24.800 DEM. Z zbiranjem nadaljnjih
obvestil  je bilo ugotovljeno, da sta prevzela ponaredke v
začetku avgusta istega leta z nalogo, da jih spravita v
obtok. Pri tem naj bi zaslužila 40-odstotno nominalno
vrednost. Način ponarejanja je bil tisk.

IZVLEČEK IZ ANALIZE PONAREJENEGA BANKOVCA
ZA 200 DEM, Z MEDNARODNIM INDIKATIVOM 11 A
245, JE NASLEDNJI:

PAPIR
Kakovost:
Kot osnovni material je bil uporabljen običajen papir.
Po debelini je ustrezal originalnemu papirju, vendar je
bil pregladek.
Obarvanost:
Papir je bil rdečkasto obarvan, da bi imitiral pravo
barvo papirja za bankovce.
Vodni žig:
Vodni žig je bil imitiran s svetlo sivim natiskom na
zadnji strani ponaredka. Imitacija je dobro uspela.
Varnostna nit:
Varnostna nit je bila imitirana s svetlo sivim natiskom
na zadnji strani bankovca. Tam, kjer pri pravih ban-

kovcih izstopa na površino varnostna nit, je bil na
prednji strani dodatno imitiran srebrni natisk. Imi-
tirana varnostna nit je bila, gledano proti svetlobi,
vidna kot prekinjena črta. 
SLIKE BANKOVCEV
Zunanji videz:
Šlo je za zelo dobro izvedbo ponaredka, ki se je barvno
ujemal z originalom.
SLIKA POD UV-SVETILKO
Opaziti je bilo svetlo modro barvo papirja. Imitacija
vodnega žiga in varnostne niti se je pomotoma opazno
pojavila na zadnji strani bankovca.
NAČIN IZDELAVE 
Rastrske slike bankovca so natiskane v ofsetnem
postopku, številke bankovca v visokem tisku (pos-
topek izdelovanja pravih bankovcev: globok, igelni tisk,
kombiniran z visokim tiskom). 

PONAREJENI BANKOVCI ZA 200 DEM, ODKRITI V
MARIBORU, 10. 3. 1995

Dne 10. 3. 1995 sta bila na novi avtobusni postaji v
Mariboru aretirana storilka in sostorilec, državljana R
Hrvaške, ker je storilka poskušala unovčiti ponarejen
bankovec za 200 DEM za nakup avtobusne vozne karte
do  Beograda. 
Ob prihodu policistov je zanikala, da poseduje več
ponarejenih bankovcev. Pri delnem pregledu ročne
torbice so našli sveženj 40 ponarejenih bankovcev po
200 DEM, ki so bili poviti v belo medicinsko gazo,
prelepljeno z belim levkoplastom.
Na PU Maribor so pri natančnem pregledu njenih
oblačil našli še 87 ponarejenih bankovcev po 200 DEM,
ki so bili prav tako zaviti v dva zavoja. Storilka jih je
skrila v škornje.
Pri pregledu njunega kombija, znamke Ford tranzit, s
katerim sta se storilka in sostorilec pripeljala iz
Hrvaške, kriminalisti niso našli drugih ponaredkov ali
predmetov, pomembnih za nadaljnjo preiskavo.
V poznejši preiskavi pa so v storilkini ročni torbici našli
še 122 ponarejenih bankovcev z mednarodnim indi-
kativom 11 A 245, ki so bili skriti med podlogo in
usnjenim delom.  
Način ponarejanja je bil tisk.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 200 DEM, ODKRITI  V
ČATEŽU IN LJUBLJANI, 25. 3. 1995

Kriminalistična služba  PU Ljubljana in PU Krško je od-
krila  razpečevalce ponarejenih bankovcev  po 200 DEM
po različnih gostinskih lokalih na območju  Ljubljane in
Čateža. Odkrila je 18 ponaredkov, ki so jih storilci že
unovčili, 21 ponaredkov v enaki vrednosti in z istim
mednarodnim indikativom 11 A 245 pa je zasegla pri
storilcih. Štirje so bili državljani BIH, en pa državljan ZRJ.
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Ponarejene registrske tablice, pritrjene na ukradenem avtomobilu



PONAREJENI BANKOVCI ZA 200 DEM, ODKRITI NA
TROJANAH, 25. 4. 1995 

Dne 25. 4. 1995 so bili na Trojanah aretirani storilci,
pri katerih so kriminalisti in policisti zasegli 400
ponarejenih bankovcev v apoenih po 200 DEM.
Denar so imeli v predalu osebnega avtomobila,
znamke BMW, in ga ponujali v prodajo nemškim
državljanom. Prijeli so jih kriminalisti iz UKS PU
Celje s pomočjo UKS PU Ljubljana in kriminalistične
službe iz Münchna. Ta je namreč 7. 4. 1995 obvestila
kriminalistično službo MNZ R Slovenije, da je na
njihovem območju skupina oseb, ki ponuja v prodajo
večjo količino bankovcev v apoenih po 200 DEM in
jih je možno prevzeti samo na območju R Slovenije.  
Dogovor z dne 11. 4. 1995 o prevzemu bankovcev na
ozemlju R Slovenije med tajnim sodelavcem krimi-
nalistične policije iz Münchna in tremi domačimi
storilci ter drugimi ukrepi, je privedel do uspešne
aretacije na Trojanah.
Pri kupčiji bi storilci zaslužili 2000 DEM. Trije so bili
državljani R Slovenije, en pa Nemčije.
Način ponarejanja bankovcev je bi tisk z mednarodnim
indikativom 11 A 245. 

PONAREJENI KOVANCI NEMŠKIH MARK IN ŠVICAR-
SKIH FRANKOV, ODKRITI V KOPRU IN LJUBLJANI,
11. 5. 1994

Dne 11. 5. 1994 je kriminalistična služba MNZ sprejela
obvestilo Interpola iz Nemčije, da je bilo v odvodu
Ljubljanske banke odkritih 15.093 ponarejenih kovan-
cev. Na podlagi informacije sta bila še istega dne pri
poskusu odprodaje 5.600 ponarejenih kovancev po 5

DEM aretirana slovenska državljana, ki sta bila le
kurirja za druga dva slovenska državljana. Pri njiju so
pri hišni preiskavi našli še 12.831 kovancev po 5 DEM
in 2.996 kovancev po 5 CHF. Ostale ponaredke so
odkrili v trezorju Ljubljanske banke. Ponaredke je
tihotapil iz Italije v Slovenijo italijanski državljan. 
Na podlagi dobrega sodelovanja kriminalističnih
služb R Slovenije, Švice, Italije in Interpola iz Nem-
čije je bila potrjena domneva slovenskih krimina-
listov, da so ponaredki izdelani v tujini, najverjetneje
v Italiji.
Zaseženih je bilo večje število ponarejenih kovancev po
5 DEM in 5 CHF tako v Italiji kot v Nemčiji in Švici.
Dne 15. 10. 1994 je bil v Castiglionu v Italiji prijet
storilec, ki je hotel prodati 5.971 ponarejenih ko-
vancev po 5 DEM in 684 ponarejenih bankovcev po
100 USD. Pri preiskavi njegovih prostorov je bil
odkrit tudi kovni stroj – stiskalnica, kovne matrice pa
niso našli.
Konec januarja 1995 je francoska policija na Korziki
odkrila kovnico ponarejenga denarja. Aretiranih je
bilo 14 oseb. Eden izmed njih, italijanski državljan, jim
je iz Italije priskrbel  kovni stroj  in orodje – matrico za
kovanje ponaredkov. Ugotovljeno je bilo, da kovanci
pripadajo zaseženi seriji omenjenih ponaredkov.
Skupaj so odkrili 19.640 ponarejenih kovancev po 5
DEM in 31.309 ponarejenih kovancev po 5 CHF. Sto-
rilci so bili trije državljani R Slovenije  in en Italije.
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Likalnik, ki ga je krojaški pomočnik pozabil izključiti ob odhodu iz
krojaške delavnice. Zaradi malomarnosti je povzročil večmilijonsko
materialno škodo.

Zaplenjen igralni aparat iz okolice Domžal, s katerim je lastnik lokala
goljufal tako, da je pustil aparat v lokalu, čeprav je bil pokvarjen  in mu je
potekel čas uporabe.



IZVLEČEK IZ ANALIZE PONAREJENEGA KOVANCA
ZA 5 DEM NEMŠKE ZVEZNE BANKE IZ FRANK-
FURTA:  

SPLOŠNO
Srednje dobro izdelan ponaredek z dobrimi lastnostmi
zvena. Pomanjkljivosti so opazne pri natančnejšem
pregledu.
KOVINA, IZ KATERE JE KOVANEC
Legura iz bakra, niklja in cinka (novo srebro), nemag-
netizirana, material ni troplasten. Barva materiala je
rumenkasta.
STRAN Z OZNAKO VREDNOSTI IN SLIKA
Reliefni deli so mehki, nekoliko plitvi in brez ostrine;
razlike v podobi niso opazne. Površina deluje medlo,
pod lupo hrapavo. Ponekod so opazne črte, podobne
črtam pri osenčenju.
ROB
Na gladkem robu kovanca je čitljiv napis, ki pa je zelo
plitek in naknadno vtisnjen ter se po obliki zelo malo
razlikuje od originala. Podlaga za črke in znake je
hrapava in neravna.
NAČIN IZDELAVE
Postopek kovanja, tako kot pri originalnih kovancih.
PRVI POJAV
Oktober, 1993, Donauwoerth 
OPOMBA
Po izkušnjah je take ponaredke mogoče uvnovčevati.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 50 USD, ODKRITI V
POSTOJNI, 15. 6. 1992

Kriminalistična služba UNZ Ljubljana je poleti 1992
prišla do podatka, da poskuša državljan ZRJ spraviti v
obtok večjo količino ponarejenih dolarjev. Z uporabo
posebnih metod in sredstev je pridobila vzorec
ponaredka. Pri poskusu prodaje celotne količine
ponujenih ponaredkov je bil storilec prijet. Kriminalisti
so mu zasegli 435 ponarejenih bankovcev po 100 USD
z mednarodnim indikativom 12 A 15430 A. Način
ponarejanja je bil tisk.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 1000 ATS, ODKRITI V
LJUBLJANI, 7. 12. 1992

Storilec je jeseni 1992 spoznal preprodajalca ponare-
jenega denarja in se z njim dogovoril, da od  njega kupi
večjo količino ponarejenih ATS. Tako je v začetku
decembra istega leta kupil 300 bankovcev po 1000 ATS
za 7000 DEM in jih naslednjemu prekupčevalcu prodal
za 12.000 DEM. Slednji je bil pri nameri, da jih proda
naslednjemu prekupčevalcu, aretiran.
Dne 13. 1. 1993 so ga kriminalisti UNZ Ljubljana legi-
timirali. V njegovi  športni torbi so našli belo plastično
vrečko, v kateri je bila še papirnata vrečka in v njej 1004
ponarejenih bankovcev po 1000 ATS z mednarodnim
indikativom 18 A RC 1000. 
Prvi preprodajalec, je bil državljan ZRJ, drugi pa R
Slovenije.
Način ponarejanja je bilo fotokopiranje. 

PONAREJENI BANKOVCI ZA 1000 ATS, ODKRITI V
DEPALI VASI, 15. 12. 1992

Zaradi utemeljenega suma, da razpečuje ponarejen
denar, je bila pri osumljencu opravljena hišna pre-
iskava, pri kateri so kriminalisti odkrili in zasegli 76
ponarejenih bankovcev po 1000 ATS z mednarodnim
indikativom 18 A RC 1000. Storilec je bil državljan ZRJ.
Način ponarejanja je bil fotokopiranje.
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Modeli iz ilovice, s katerimi je storilec 1934 ponarejal kovance.

Priprave in svinec, s katerimi je storilec ponarejal kovance.



Primerjava originalnega bankovca s ponarejenim
opozarja na razlike: v fluorescenci papirja na spornem
bankovcu ni varovalnih oznak, ki so na originalnem
označene s puščicami, varnostna nit je na spornem
bankovcu imitirana tako, da je naslikana na površini
papirja, kar velja tudi za vodni tisk.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI V
POSTOJNI, 1. 2. 1993

Storilca, državljana Italije in Hrvaške, sta hotela nekaj
ponaredkov  unovčiti na banki. Bančni  uslužbenec je
ponaredke prepoznal in obvestil policijo. Pri pregledu
avtomobila so bili najdeni ostali ponaredki. Vseh je
bilo 98 z mednarodnim indikativom 12 A 16618 M.
Način ponarejanja je bil tisk

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI NA
ŠKOFIJAH IN V KOPRU, 25. 8. 1993

Zaradi sumljivega obnašanja so na mejnem prehodu
policisti legitimirali italijanskega državljana. Pri oseb-
nem pregledu so našli 130 ponarejenih bankovcev po
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Improvizirana električna naprava za ribolov, s katero je 1970 delovodja iz
Montane iz Žalca lovil na nedovoljen način v potoku Mestinjščica in se pri
tem smrtno ponesrečil.

Puška, vdelana v razstavljivo sekiro, ki so jo našli pri storilcu, ko je
nezakonito streljal živali.

Ponarejena 20-dinarska kovanca iz 1931, iz mešanice aluminija

Ponarejeni zlatniki, ki so bili najdeni na vlaku, ki je pripeljal iz Avstrije.
Njihov lastnik se ni oglasil.

Ponarejen 10-dinarski kovanec iz 1931. Kovanec je narejen iz medenine
in posrebren.

Trije ponarejeni goldinarji iz 1888, 1891 in 1892. Odlitki so iz cinka in
so dobro uspeli. Na ponaredku iz 1891 se je celo posrečil odtisek gesla:
“viribus unitis”.

Štirje ponarejeni 10-dinarski kovanci iz 1938 v primerjavi z originalnim,
zadnjim v vrsti

Ponarejeni zlatnik “Franz Josef”z letnico 1915, zaplenjen v Ljubljani
1972

Ponarejeni 50-dinarski kovanec iz 1932



100 USD, ki jih je storilec imel povite v plastični vrečki
in skrite v spodnjem perilu. Takoj mu je bila odvzeta
prostost. Pri analizi ponaredkov je bil ugotovljen
mednarodni indikativ 12 A 15565, variante A, B, C in
D. Način ponarejanja je bil tisk. 

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI NA
BLEDU, 16. 8. 1994

Hrvaški državljan je slovenskemu državljanu plačal
storitev s ponarejenimi bankovci. Ko je oškodovanec
denar polagal na svoj devizni račun, so bančni delavci
ugotovili, da je ponarejen. Delavci hrvaške policije so
pri storilcu opravili hišno preiskavo in zasegli še 273
ponaredkov enakega mednarodnega indikativa 12 A
13815 z variantami: A, C, E, F, I, K, L, N. Skupaj so
zasegli 365 bankovcev po 100 USD.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI V
MURSKI SOBOTI IN KRANJU, 14. 2. IN 2. 4. 1995

Storilec je z dvema ponarejenima bankovcema za 100
USD pod lažnim imenom plačal prenočišče. Prijet je

bil na podlagi osebnega opisa. Ugotovljeno je bilo, da
je imel še 40 ponaredkov enake vrednosti, ki jih je
hranil pri prijatelju, ne da bi ta vedel, da je denar
ponarejen.
Vsi ponaredki so imeli mednarodni indikativ 12 A
13815 H, A IN D. Način ponarejanja je bil tisk.   

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI V
LJUBLJANI, 22. 4. 1995

Ponarejeni bankovci so bili najdeni pri preiskavi
garažnih prostorov zaradi suma storitve kaznivega
dejanja vloma. Storilec je bil že 1992 obsojen zaradi
storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja.
Pri njem so našli 40 ponarejenih bankovcev po 100
USD z mednarodnim indikativom 12 A 15826. Način
ponarejanja je bil tisk.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI V
PODLEHNIKU, 12. 6. 1995

Dne 5. 6. 1995 je bila UKS UNZ Maribor obveščena, da
hrvaški državljan ponuja v prodajo večjo količino
ponarejenih bankovcev po 100 USD, ki naj bi jih
sprejel od slovenskega državljana iz Dekanov. Ta mu je
4. 6. 1995 na Trojanah v gostinskem lokalu Konšek
ponudil v prodajo 270.000 ponarejenih bankovcev v
apoenih po 100 USD, po ceni 22 % realne vrednosti
tečaja za USD.
Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in drugimi ukrepi so
ugotovili, da bodo storilci posel v zvezi s primopredajo
270.000 USD izvedli 10. 6. 1995 na parkirišču pred
motelom Petrol v Podlehniku. 
Storilci so se tja tudi resnično pripeljali z osebnim avto-
mobilom Fiat Croma, mariborske registracije. Tam sta
bila storilca, oče in sin, aretirana, hrvaški državljan pa je
pobegnil.
Pri ogledu avtomobila sta bila najdena dva papirnata
ovoja, v katerih je bilo 2.738 ponarejenih bankovcev
po 100 USD, različnih serijskih številk. Na polici pod
armaturno ploščo so našli in zasegli tudi UV-svetilko
in detektor za ugotavljanje ponarejenih bankovcev. 
Preiskava je pokazala, da je eden od storilcev že 1994
navezal stike z italijanskim državljanom, doma s Si-
cilije, ki mu je ponudil v prodajo ponarejene USD po
18 % vrednosti realnega tečaja. Ta mu je pogosto po-
nujal neomejeno količino ponarejenega denarja.  Za-
radi finančnih težav se je isti storilec odločil, da bo
ponarejene bankovce spravil v obtok, in sicer po vred-
nosti, večji od nabavne, in si s tem pridobil večjo
premoženjsko korist. 
Kriminalisti so zasegli skupaj 2.742 ponarejenih
bankovcev po 100 USD z mednarodnim indikativom
12 A 16646 in 12 A 20065.
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Pocinkani novec za 30 krajcarjev iz 1807, ki naj bi predstavljal srebrni
tolar iste velikosti.

Ponarejeni kovanec za 5 nemških mark

Ponarejeni kovanci nemških mark



PONAREJENI BANKOVCI ZA 100 USD, ODKRITI V
AJDOVŠČINI, 21. 11. 1995 

Storilec je bil 21. 11. 1995 legitimiran v Ajdovščini za-
radi nenavadnega obnašanja. Za njegovim pasom so
policisti našli privezano vrečko in v  njej  197 bankovcev
po 100 USD. 
Na podlagi analize in drugih preiskav je bilo
ugotovljeno, da so bankovci ponarejeni in da si jih je
storilec pridobil z namenom, da jih proda kot prave.
Ponaredke je hotel prodati po 37 % nominalne vred-
nosti. Mednarodni indikativ je bil 12 A 20065 in 12 A
16646 z variantami: G, F, I. Ponaredke je dobil od
makedonskega državljana.

PONAREJENI FRANCOSKI FRANKI V APOENIH PO
500 FRF, ODKRITI NA MEJNEM PREHODU ŠKOFIJE,
19. 1. 1995

Storilec je bil prijet, ko je poskušal v R Sloveniji
unovčiti ponarejen bankovec za 500 FRF. Z zbiranjem
obvestil je bilo ugotovljeno, da je ponarejene bankovce
unovčeval v različnih gostinskih lokalih od novembra
1994 do aretacije. Pri njem so našli 28 ponarejenih
bankovcev  po 500 FRF z mednarodnim indikativom 5
F 127. Način ponarejanja je bil tisk.
Storilec je bil državljan R Italije. 
Primerjava originalnega in spornega bankovca opozarja
na razlike v prosojnosti in vidnosti vodnega znaka, ki je
na spornem bankovcu imitiran in na prvi pogled enak
originalnemu. Pri temeljitem pregledu je vidnost vod-
nega znaka na spornem bankovcu bistveno temnejša.

PONAREJENI BANKOVCI ZA 50.000 ITL, ODKRITI V
NOVI GORICI, 19. 6. 1994

Državljanka Italije je v igralnici  v Novi Gorici poskušala
unovčiti  tri ponarejene bankovce po 50.000 ITL. Pri tem
je bila aretirana skupaj s tremi italijanskimi prijatelji. Pri
pregledu avtomobila so kriminalisti pod sedežem našli
še 146 ponarejenih bankovcev v apoenih po 50.000 ITL z
mednarodnim indikativom 111 RC 50.000. Način
ponarejanja je bil fotokopiranje. 
Vsem štirim je bila odvzeta prostost. 
Primerjava originalnega bankovca s ponarejenim opo-
zarja na razlike v fluorescenci papirja, na ponarejenem
bankovcu ni varovalnih oznak, varnostna nit je na
ponaredku imitirana in na hrbtni strani izstopa tudi
imitacija vodnega znaka. 

5.6 Organizirana kriminaliteta

Organiziran kriminal zajema tiste dejavnosti, v katerih
se pričakuje največji dobiček. V nekaterih dejavnostih
je prisoten že tradicionalno (droge, prostitucija), hkrati

pa se uveljavlja na novih področjih zaradi prilagajanja
trgu in v skladu s sposobnostmi svojih pripadnikov.
Glavne značilnosti organiziranega kriminala so nas-
lednje:

♦ moč,
♦ dobiček,
♦ načrtovanje,
♦ načrtovan kriminal,
♦ strukturna – hierarhična organiziranost,
♦ uspeh,
♦ dostop do dobrin s kriminalom,
♦ trajajoča dejavnost,
♦ tajnost dela,
♦ korupcija,
♦ zastraševanje,
♦ zapleteno odkrivanje.

Na Svetovni ministrski konferenci v Neaplju 1994 so
bile za organiziran kriminal sprejete naslednje karakte-
ristike:

♦ skupinska, vnaprej načrtovana dejavnost,
♦ hierarhična ureditev in kontrola, ki jo opravlja vodja,
♦ uporaba sile, grožnje in korupcije za pridobivanje

dobička ali kontrolo trga, 
♦ uporaba tehnik pranja denarja in infiltracija na

legalna tržišča,
♦ ekspanzija v raznovrstne dejavnosti z neprizna-

vanjem meja,
♦ sodelovanje s podobnimi skupinami.

Glavne dejavnosti organiziranega kriminala so:

♦ trgovina z drogo in orožjem,
♦ kraje in tihotapljenje avtomobilov,
♦ prostitucija,
♦ tihotapljenje ljudi,
♦ igre na srečo,
♦ kreditiranje,
♦ izsiljevanje,
♦ trgovina z otroki in človeškimi organi, 
♦ računalniški kriminal,
♦ ponarejanje,
♦ pranje denarja itd.

Načini storitev kaznivih dejanj organiziranega krimi-
nala skupin so zelo dinamični in se kažejo v tiho-
tapljenju vseh vrst prepovedanih dobrin, izsiljevanju,
podkupovanju in izvrševanju hujših oblik kaznivih
dejanj, kot so umori. Tihotapljenju droge in orožja se
pridružujejo tudi druge dobrine, ki jih država prepo-
veduje ali visoko obdavči. V porastu je tudi trgovina z
belim blagom  in tihotapljenje emigrantov, prav tako
tudi preprodaja človeških organov. Na finančnem
področju se povečuje število ponarejanja kreditnih
kartic in bančnih goljufij.
Dejavnosti organiziranega kriminala so številne in se
prilagajajo potrebam trga. Zanimivo je, da se tako
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pridobljen kapital investira v zakonite dejavnosti, kjer
so dobički manjši, vendar stalni. Ker gre v gos-
podarstvu za velik promet z gotovino, jim to omogoča
pranje denarja in s tem povezano relativno varnost.
Pranje takšnega denarja pomeni ogrožanje nacionalnih
gospodarstev, poleg tega pa se s korupcijo ogroža tudi
obstoj državnega sistema.
Pozornost, ki jo v Evropi namenjajo nevarnosti organizi-
ranega kriminala, je razvidna iz množice najrazličnejših
posvetovanj, sporazumov, dogovorov, konvencij in na-
potil, sklepov in ukrepov vse do mednarodnega organi-
ziranja v okviru različnih oblik mednarodnega združe-
vanja ali strokovnih posvetovanj različnih disciplin: od
sociologije, kriminologije in drugih, ki se kakorkoli
ukvarjajo s proučevanjem “kriminalnega združevanja”.
Skupno vsem tem prizadevanjem pa je zbuditi splošni
interes za upiranje organiziranemu kriminalu.
Navajamo mednarodna združenja za boj proti kri-
minalu.
Evropska unija je nastala, ko je začel veljati Maast-
richtski sporazum, tj. 1. 11. 1993.  Decembra 1991 se je
Evropski svet predsednikov držav in vlad srečal v
Maastrichtu, kjer so se odločili, da bodo ustanovili EU,
kar predstavlja mejnik na poti do evropske integracije.
EU je bila  zasnovana na Evropski skupnosti in dopol-
njena z novimi oblikami  sodelovanja. 
Dotedanje tri skupnosti:

♦ Evropsko gospodarsko skupnost – EGS,
♦ Evropsko skupnost za premog in jeklo in
♦ Evropsko skupnost za atomsko energijo je povezala

v Evropsko skupnost, ki s prihajajočo ekonomsko
in denarno unijo predstavlja enega treh stebrov EU. 

Druga dva stebra sta:

♦ skupna zunanja in varnostna politika ter
♦ sodelovanje na področju notranjih in pravosodnih

zadev.

Sodelovanju na področju notranjih zadev utira pot
schengenski sporazum. Pri tem sta kratkoročna in
srednjeročna izziva EU denarna unija in širitev na
Vzhod (European Commission, 1995).
Glavne pridobitve pogodbe o EU se kažejo v enotnem
državljanstvu unije, ekonomski in monetarni uniji,
politični zvezi unije, v katero spada skupna zunanja in
varnostna politika ter skupna politika na področju
prava in notranjih zadev.
V zvezi s tem je bil oblikovan Evropski policijski urad,
Europol (European Police Office), za organizacijo
izmenjave informacij o drogah. Ustanovljen je bil na
vrhu Evropskega sveta junija 1991 v Luksemburgu, kjer
je nemška delegacija pripravila predlog za ustanovitev.
Europol naj bi začel delovati postopoma. Februarja
1992 je bil z Maastrichtskim sporazumom dokončno
ustanovljen. Izoblikovale so se tri usmerjevalne skupine:

♦ skupina za migracije in azil,

♦ skupina za varnost in
♦ skupina za pravno sodelovanje.

Države podpisnice Pogodbe o EU so podpisale tudi
deklaracijo o sodelovanju organov za notranje zadeve,
kar pomeni pomoč nacionalnim policijam pri
poizvedbah in preiskavah, izgradnjo baz podatkov,
zbiranje in analizo preventivnih programov in naloge
pri izobraževanju in usposabljanju. Omenjene naloge
so začeli opravljati 3. 1. 1994, stalni sedež je v Haagu.
Najstarejša organizacija policijskega mednarodnega
sodelovanja je INTERPOL, mednarodno telo za
pošiljanje informacij o kriminaliteti. Slovenija je pos-
tala polnopravna članica 4. 11. 1992. Na njegovo
delovanje je letelo vedno več kritik, ki so bile vezane na
pomanjkanje sredstev za hitro in ustrezno usklajevanje
preiskav, birokratsko organiziranost in vrzeli v tak-
tičnih in strateških analizah velike kriminalitete.
1975 ustanovljena delovna skupina TREVI je skušala
odkriti potrebe po novih oblikah policijskega so-
delovanja in pospeševati sodelovanje pri zatiranju
terorizma. Skupino TREVI sestavljajo zunanji in
notranji ministri. Za nas je pomembna ustanovitev 3.
delovne skupine za sodelovanje pri zatiranju
organizirane mednarodne kriminalitete. Kritike letijo
na preveliko poudarjanje področja pravosodja in
zaupnega značaja informacij. Pomembno pa je, da v
skupinah sodelujejo politiki, ki se s temi področji
seznanjajo in prevzemajo odgovornost za področje, za
katerega so zadolženi.
Leta 1985 je bil podpisan schengenski sporazum med
petimi državami  o ukinitvi mejnih kontrol (Belgija,
Francija, Luksemburg, Nizozemska in Nemčija). Cilj
sporazuma je bil postopno zmanjševanje nadzora  na
skupnih notranjih mejah držav in zaostritev var-
nostnih ukrepov na zunanjih mejah. Skupini so se
pridružile še druge evropske države (Italija, Španija in
Portugalska). Določbe so se začele v popolnosti izvajati
konec 1997.
Kako je pri nas?  
Še pred 15 leti se v Sloveniji ni dosti govorilo in pisalo
o organiziranem kriminalu. Ker je nujni spremljevalec
družbe, ki prisega na trg, konkurenco, profit in tudi
na propadanje ne dovolj sposobnih ljudi, je postal tudi
del našega življenja. Čim bolj trda so pravila novih
“iger”, več je ljudi ali skupin, ki se ne morejo vključiti v
ta boj. Izhod iščejo v kriminalu. S pomočjo notranjih
in zunanjih organizatorjev, ki prispevajo kapital,
“znanje”  in drugo infrastrukturo, jim je odprta pot v
organiziran kriminal.
Vladne inštitucije morajo pazljivo spremljati varnostne
razmere in ustrezno ukrepati, tako pri vzrokih kot
posledicah. Treba se je pripraviti na spopad s krimi-
nalom in ga zatreti v kali. Ker se organiziran kriminal
tudi v R Sloveniji vse bolj razrašča, je predpogoj dr-
žavne dejavnosti: dobro poznavanje tega pojava, oblik,
vzrokov in posledic. 
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MNZ večinoma samo odkriva kazniva dejanja
organiziranega kriminala in pri tem zaradi specifike
dela izvaja obveščevalno dejavnost. Zaradi sprememb
na političnem in  gospodarskem področju se pojavljajo
tudi pri nas nove oblike kaznivih dejanj, ki zahtevajo
organiziran pristop, strokovnost pri zajemanju
podatkov, njihovo analiziranje in obdelovanje nosilcev
kriminalnih dejavnosti za celovit pregon kriminalnih
združb.
Poraja se dilema, ali slediti modelu demokratične in li-
beralne kriminalne politike, ali z zaostrovanjem repre-
sije, povečanjem policijskih pooblastil, uvajati  sistem, v
katerem bi organi državne represije nadzorovali vse in
vsakogar. Prof. Bavcon pravi, da je najboljša urav-
notežena kriminalna politika, ki jo morajo voditi
strokovni, po ustavi in zakonodaji pristojni organi po
pravilih pravne države in demokratičnega kazenskega
prava.
Odgovornost vsake države je, da v opisanih primerih
zagotovi svojo varnost in varnost svojih državljanov. V
interesu te varnosti pa lahko država poseže v zakonsko
določenem in kontroliranem obsegu v posameznikove,
sicer ustavno zagotovljene pravice.
Ena od teh metod je uporaba POMS – posebnih ope-
rativnih metod in sredstev. To so zaenkrat najučin-
kovitejši ukrepi, ki so policiji in obveščevalnim služ-
bam na razpolago proti organiziranemu kriminalu.  V
demokraciji pa je še posebej pomembno, da se uporaba
teh sredstev veže na preverjena, trdna in jasna pravila,

ne pa na dobro voljo tega ali onega “šefa”, pa naj bo to
najvišja državna oblast sama. 
Zakon o kazenskem postopku iz leta 1994 je z na-
menom večje učinkovitosti boja proti organiziranemu
kriminalu omogočil uporabo POMS. Tako lahko ONZ
na podlagi odredbe sodišča ali preiskovalnega sodnika,
to pa lahko sodišču oziroma preiskovalnemu sodniku
predlaga le pristojno tožilstvo, pri odkrivanju kaznivih
dejanj izvajajo naslednje ukrepe:

♦ nadzorstvo in snemanje telefonskih pogovorov in
drugih oblik  komuniciranja s tehničnimi sredstvi,

♦ tajno policijsko sodelovanje,
♦ tajno opazovanje,
♦ tajno opazovanje in sledenje ter slikovno snemanje,
♦ navidezni odkup predmetov in
♦ prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami

(ZKP, 150., 151. čl.).

Ker lahko nekatere od teh metod in sredstev globoko
posežejo v človekove svoboščine in pravice, je poleg
zakonske regulative potreben še dodatni nadzor. Prav
tako je treba natančno opredeliti, v katerih primerih je
mogoče posamezne metode uporabiti. To pa je
opredelitev kriminalne politike in ne več kri-
minalistike. 
Kazuistika o organiziranem kriminalu v muzeju, kljub
pisnim in telefonskim predlogom na ustrezne službe,
ni bila vključena.

Kriminalistični oddelek Muzeja organov za notranje zadeve

199

TABELA 36: Število kaznivih dejanj organizirane kriminalitete po PU in
povzročena škoda v milijonih od 1996 do 2000

UP
k. d.olivetŠ TIShinojilimvadokŠ

6991 7991 8991 9991 0002 6991 7991 8991 9991 0002

ejleC 49 68 481 09 14 5,91 4,44 3,13 7,7 0,5

repoK 212 572 281 883 361 7,261 1,642 5,51 9,04 8,9

jnarK 27 79 08 26 74 5,73 3,841 1,796 4,6 1,58

okšrK 61 22 12 03 16 3,7 0,7 - 4,0 1,3

anajlbujL 522 891 421 121 851 6,55 9,56 1,178 9,31 6,21

robiraM 792 071 442 231 081 8,502 0,42 9,83 6,3 3,83

atoboSaksruM 44 26 911 761 89 6,62 9,3 6,3 5,8 1,0

aciroGavoN 032 64 46 69 55 6,806 1,53 8,5 8,51 0,33

otsemovoN 66 53 82 02 23 7,95 5,3 1,3 7,3 9,5

anjotsoP 4 51 32 72 71 0,0 8,4 1,41 - -

cedarGjnevolS 3 8 94 4 64 6,0 6,2 - - 2,12

ogurD - 42 81 - - - 9,239 1,73 - -

japukS 362.1 830.1 631.1 731.1 898 9,381.1 5,815.1 6,717.1 9,001 1,412
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TABELA 37: Število nekaterih kaznivih dejanj organizirane kriminalitete od 1995 do 2000

k. d.atsrV
k. d.olivetŠ

5991 6991 7991 8991 9991 0002

romU 1 6 1 1 1 11

abdokšopanseletakhaL 2 1 1 - 2 2

abdokšopanseletaduH 4 - 3 - - 1

ebdokšopenseleteduhonbesoP 1 1 - - - -

mejdorominzarzejnažorgO 5 - - - - 3

ejnejlisirP 5 - - - 2 1

vetibargU 1 - 1 - - 3

itsonravejnažorgO 2 3 3 3 5 8

itsovijlkatodenenlopsvetišrK 3 - - - - -

ovtšindovZ 3 01 1 3 2 -

ijicutitsorpirpejnavodersoP 01 81 31 11 - 3

ilimamztemorpniajndovziorpanečivarpueN 28 302 882 652 132 122

limamajnavižuejnačogomO 71 43 08 85 - -

anivtaT 44 92 51 8 8 32

anivtatakileV 08 57 93 44 86 99

poR 01 01 5 3 3 8

anivtataksrapoR 2 - - - 1 -

alizovagenrotommezvdO 4 3 5 1 3 3

ejifujloG 26 612 73 85 01 22

ejnavejliszI 01 01 61 01 71 52

ejnavirkirP 52 55 53 61 13 7

ajranedejnajeranoP 94 29 102 582 302 03

cintondervhinejeranopabaropuniejnajeranoP 1 6 - 91 44 -

nitsilejnajeranoP 151 841 68 37 98 03

enibesvenžalvetirevO 85 14 71 51 1 7

abdavoavirK 1 2 1 5 - 1

ejnežurdzoksledoduH 41 21 6 02 41 2

ibesoindaruajnajedagendaruvetičerperP 3 - 2 - 6 51

obesoondaruandapaN 3 - - 1 - -

niajžoro.bodirpniejnavoledzI
k. d.azvokčomopirp 1 6 4 1 - -

ilaajžorotemorpni.dovziorpanejlovodeN
avilertszar 52 43 02 35 62 74

ojemonvažrdzečdoherpnadevoperP 54 73 86 841 762 491

itsonravenenšolpsvetičorzvoP 4 7 3 1 2 6

vetijatazančvaD 3 81 41 - 2 2

ajranedejnarP - 5 2 6 - 7

nitsilhinvolsopejnečinuilavetideranoP - 451 01 42 3 5

ilaenčnababarolzniakečagetirkenajadzI
ecitrakentiderk - 5 - - - -

civarpilaajažolopabarolZ - 4 2 - 1 2

ogurD 4 81 95 31 59 011

japukS 537 362.1 830.1 631.1 731.1 898



5.7 Zbirka kaznivih dejanj, vezana na var-
nost države in njeno ustavno ureditev -
uvodne misli

Vsaka država zagotavlja obstoj svojega družbenega, gos-
podarskega, političnega in kulturnega sistema z ustavo
in zakoni. Kdor poskuša ta sistem rušiti ali ga spreme-
niti na katerikoli nezakonit način, je kazensko odgovoren.
Kršenje ustavnih in drugih določb, s katerimi se ščitita
država in njena ustavna ureditev, imenujemo kazniva
dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno
ustavno ureditev. 
Kazniva dejanja, katerih namen je rušenje države in us-
tavne ureditve, so lahko storjena na zelo prikrit ali viden
način. 
Ker je vsaka država bolj ali manj ogrožena, varuje ter
razglaša vrednote, ki so osnovne za njen razvoj in ob-
stanek. Vse države na svetu pa sankcionirajo naslednja
kazniva dejanja:

♦ vohunstvo
♦ diverzijo
♦ terorizem
♦ atentat
♦ sabotažo.

VOHUNSTVO pomeni zbiranje in posredovanje
podatkov za politične, ekonomske in vojaške potrebe o
državi, ki je zanimiva za tuje obveščevalne službe iz
različnih razlogov. 
Predvsem so zanje zanimivi: vojaška moč, gospodar-
stvo, znanstvenoraziskovalni programi, delo policije,
razpoloženje ljudi itd.
Klasična metoda je agenturno delo. Agenti delujejo pod
krinko poštenih ljudi (trgovcev, turistov itd.), neopazno,
a pogosto uspešno. Za pridobivanje informacij upo-
rabljajo različne metode: legalne, neposredno opazo-
vanje, protiobveščevalno dejavnost itd. Mnogi se
poslužujejo tudi sile, izsiljevanj, groženj itd.
Agenti so lahko: 

♦ pripadniki obveščevalnih služb, ki vohunijo v tuji
državi,

♦ tuji državljani, ki vohunijo v tuji državi,
♦ tisti, ki delujejo proti svoji državi, kar je za tujo

državo najuspešnejše in predvsem najcenejše in
♦ posamezniki, ki delujejo v tujih diplomatskih

predstavništvih.

Te ljudi običajno tudi izšolajo in jih bogato nagrajujejo.
Pozornost namenjajo konspiraciji, zato skrbijo, da se
agenti med seboj ne poznajo ali da delajo pod lažnimi
imeni. V dejavnost je lahko hkrati vključenih več ljudi. 
DIVERZIJA pomeni različne oblike delovanja v
nasprotnikovem zaledju, ki slabijo njegovo moč.
Usmerjena je v uničevanje za državo pomembnih
objektov. Z eksplozijami, zažiganjem, rušenjem ali
kako drugače, poskuša diverzant doseči: nemir med

prebivalstvom, nezaupanje v vojsko in državo,  slabitev
gospodarske moči, škodovati ugledu države ipd.
Diverzantske akcije so načrtovane. Nanje se priprav-
ljajo daljši čas, nabavijo si orožje in eksploziv, izberejo
cilj napada itd. Izvršujejo jih izurjeni ljudje. 
Imajo lahko katastrofalne posledice: smrt za tisoče
ljudi, množične zastrupitve, povzročanje bolezni itd.
Spomnimo se 11. septembra 2001.
Do diverzantskih akcij prihaja zaradi zaostrenih
mednarodnih odnosov,  nestabilnih notranjih razmer,
lahko pa z njimi takšno nestabilnost tudi dosežejo.  
Prva in najvažnejša naloga je pomagati žrtvam
diverzije. Kriminalistični  strokovnjaki  morajo na kraju
dejanja storiti vse, da bi našli in zavarovali sledi, ki bi
pokazale na storilca (sledi rok, nog, orodja, vrsta
eksploziva, način delovanja itd.).
TERORIZEM je oblika nasilja, ki jo uporabljajo državi
sovražne sile. Z diverzijo imata veliko stičnih točk.
Povzroča prav tako negotovost med ljudmi, strah in
veliko škodo. Teroristi z eksplozijami, umori, ugrabit-
vami, izsiljevanji in drugimi oblikami terorja delujejo
zastrašujoče, ustvarjajo paniko in negotovost.
Za teroristične napade uporabljajo orožje, minska in
druga eksplozivna sredstva, najraje pa plastični
eksploziv, ker ima veliko rušilno moč, bojne strupe,
biološko-bakteriološka sredstva, eksplozivna pisma,
eksplozivne igrače, dežnike, nalivna peresa ipd. 
ATENTAT je napad  na najvišje predstavnike države,
najpogosteje iz političnih motivov. Da bi ogrozili
ustavno ureditev in varnost države, umorijo
predsednika. Z atentatom skušajo doseči družbene in
politične spremembe. 
SABOTAŽA je namerno oviranje dela in normalnega
poslovanja, uničevanje strojev in drugih naprav iz
političnih razlogov. Stori jo tisti, ki iz sovražnih
nagibov proti državi na prikrit in zahrbten način pri
svojem delu povzroči veliko škodo. Trudi pa se, da bi
sabotažo prikazal kot nesrečo in da svoje delo opravlja
resno in  vestno. Bistveno pri njem je, da ne dela vidno.
Zaradi prikritosti je saboterja težko odkriti. Posledice
so vidne in škoda je lahko velika, vendar je težko
dokazati, da so posledice nastale z naklepnim
ravnanjem.

KAZUISTIKA IZ ZBIRKE

OBVEŠČEVALNA IN TERORISTIČNA DEJAVNOST
PROTI JUGOSLAVIJI V POVOJNEM RAZDOBJU (PO
DRUGI SVETOVNI VOJNI)

Takoj po osvoboditvi države izpod nemškega fašizma
in zmagi socialistične revolucije so se v zamejstvu – v
Italiji in Avstriji zbrali ostanki kvizlinških vojnih
formacij: domobranci, četniki, ustaši in drugi uni-
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formirani in civilni sodelavci okupatorja ter del, v
revoluciji premagane nacionalne buržuazije. Pod
zaščito ameriške in angleške armade so začeli snovati
načrte za oboroženo kontrarevolucijo in zoper
pridobitve NOB, ki jih je v hudih bojih izbojeval
delavski razred in vsi zavedni prebivalci Slovenije in
Jugoslavije.
Antikomunistično razpoloženje bivših kvizlingov in
narodnih izdajalcev so izkoristile obveščevalne službe
ZDA in Velike Britanije. Posameznim skupinam so
dajale materialno in finančno pomoč, pomagale pri
organizaciji teroristično-obveščevalnih centrov v za-
mejstvu, inštruirale in vodile obveščevalno propagando
in teroristično dejavnost.
Tako so v letih 1945 – 1948 vzniknili številni ob-
veščevalni in teroristični centri v bližnjem avstrijskem
in italijanskem zamejstvu z nalogami, da zbirajo
obveščevalne podatke v korist ameriške in angleške
obveščevalne službe in formirajo ter infiltrirajo obo-
rožene teroristične skupine v SFRJ. 
Skupine, sestavljene iz ostalih sodelavcev okupatorja,
so imele nalogo: terorizirati, ubijati vidnejše aktiviste,
ropati ter z drugimi nasilnimi akcijami vnašati med
ljudi preplah in nezaupanje v ljudsko oblast.
Ustanovljeni so bili:

♦ Center 400 v Gradcu,
♦ Center 101 v Celovcu,
♦ Center 501 v Celovcu,
♦ Obveščevalni center v Lipnici,
♦ Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije in
♦ Glavni obveščevalni center v Salzburgu,
♦ Center 305 v Trstu in
♦ Obveščevalni center 505 v Gorici.

Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije je bil usta-
novljen septembra 1945, predsednik pa je bil Stjepan
Trifunac, advokat iz Beograda. Komite je oktobra 1945
ustanovil Glavni obveščevalni center, ki je deloval pod
imenom Matjaževa vojska, Matjažev osvobodilni
pokret, vodil pa ga je podpolkovnik bivše jugoslo-

vanske vojske Andrej Glušič. Glavnemu centru so bili
podrejeni vsi drugi omenjeni centri.
Po podcentrih ali neposredno, je center  spomladi 1947
organiziral tolpe in jih poslal v Jugoslavijo. Tu so
izvedle več ropov, razbojniških napadov, požigov in
umorov, sovražno propagando pa so širile predvsem z
emigrantskim časopisom Matjažev glas.
Nekatere oborožene tolpe so se na slovenskem ozemlju
zadržale le kratek čas, izvršile akcijo in se vrnile v Avstrijo. 
Najbolj poznane tolpe, ki so izvajale teror na našem
območju, so bile:

♦ Sernečeva z 19 člani,
♦ Kreslinova z 11 člani,
♦ Šajnovičeva s 6 člani,
♦ tolpa Franca Mlakarja s 5 člani,
♦ Pohlačeva s 5 člani,
♦ tolpa Franca Ahačiča s 3 člani itd.

Z energičnimi ukrepi oddelka za zaščito naroda,
narodne milice in pripadnikov KNOJ-a, so bile vse
tolpe v mnogih oboroženih spopadih likvidirane,
manjši del pa je bil ujet in predan v postopek sodišču.
Učinkovite akcije varnostnih organov so pretrgale tudi
vse kurirske zveze med obveščevalnimi centri v tujini in
somišljeniki v domovini. 
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Ker so pričakovani rezultati, da se bo kontrarevolucio-
narnim akcijam prebivalstvo v večjem številu odzvalo,
izostali, zametki kontrarevolucije pa so bili likvidirani,
so postopoma razpadli tudi obveščevalni centri, njihovi
voditelji pa so emigrirali v prekomorske države. 

SLOVENSKA POLITIČNA EMIGRACIJA V ZAHODNIH
DEŽELAH (DO LETA 1989)

Slovenska politična emigracija je nastajala od začetka
druge svetovne vojne do 1958. Njeno jedro so tvorili
bivši pripadniki slovenskega domobranstva, slovenske
legije, vaških straž in drugih struktur sodelavcev
okupatorja, pridružili pa so se jim tudi nekateri
pripadniki struktur oblasti bivše, stare Jugoslavije,
vodstev meščanskih strank in gospodarske oligarhije.
Iz političnih razlogov je po približni oceni emigriralo
30.000 Slovencev, vendar se je večina politično pasi-
vizirala.
Sovražno aktivnejših je ostalo približno 5000 emi-
grantov. Večina se je naselila v prekomorskih državah,
zlasti v ZDA, Kanadi in Argentini, kjer so bili tudi
centri njihove sovražne dejavnosti.
V evropskih državah je delovalo nekaj  deset emigran-
tov in emigrantskih duhovnikov.
Slovenska politična emigracija je bila politično
neenotna, čeprav so prevladovale politične doktrine s
klerikalnimi izhodišči. Število nekatoliških duhov-
nikov je bilo neznatno. 
Celotno slovensko emigracijo je formalno predstavljal
Narodni odbor za Slovenijo, vendar je bil njegov  vpliv
med emigracijo majhen. 
Odbor je bil koalicija dveh strank, in sicer:

♦ večinske Slovenske krščanske demokracije s približ-
no 1000 člani  in 

♦ liberalne Slovenske demokratske stranke z nekaj
nad 100 pristaši. 

V okviru krščanske demokracije je delovala vrsta
podorganizacij, kot so bile:

♦ Slovenska kulturna akcija,
♦ Družabna pravda,
♦ Zedinjena Slovenija in druge.

V preteklosti se je od stranke in podorganizacij
odcepilo več manjših skupin, zlasti zaradi njene
notranje in organizacijske togosti.
Prvi so se odcepili bivši “stražarji”, ki so se pozneje
evoluirali v pokoncilsko klerikalno skupino.
Iz Slovenske kulturne akcije se je izločila politizirana in
predkoncilsko usmerjena separatistična skupina ter
začela izdajati list Sij slovenske svobode.
Razcepila se je tudi Zveza društev slovenskih protiko-
munističnih borcev, organizacija bivših domobrancev
in drugih kolaboracionističnih formacij.

Organizacijsko kot relativno homogena “stranka” je
nastopala Slovenska demokratska stranka, v povezavi z
disidentskim gibanjem Slovenska pravda. 
Sedeži omenjenih klerikalnih  organizacij in skupin so
bili v Buenos Airesu, Clevelandu in Torontu, večina
prvakov liberalcev pa je bila naseljena v Londonu.
Emigrantska duhovščina je bila posebna struktura, ki
ni bila niti povsem emigrantska, niti povsem cerkvena.
V prekomorskih deželah se je postavljala nad
emigracijo in nastopala kot vezni člen med posamez-
nimi skupinami ter med emigracijo in izseljenci.
V evropskih deželah, kjer ni bilo slovenske emigracije,
je delovala emigrantska duhovščina med zdomci in
zamejci, pri čemer si je prizadevala za ustvarjanje
slovenske klerikalne populacije v domovini.
Vse organizacije in skupine so bile sovražno oprede-
ljene do socialističnega družbenega sistema.
Nekatere skupine, kot so liberalci in bivši “stražarji” (C.
Žebot), so sicer navidezno kazali strpnejši odnos, v
duhu tako imenovane narodne sprave, vendar je to bila
le posledica prefinjenih metod njihovega sovražnega
delovanja.
Slovenska emigracija je bila v zvezi z nacionalnim
vprašanjem konfederalistično usmerjena, izjemo sta
predstavljali samo separatistično usmerjeni skupini pri
listu Sij slovenske svobode.
Osnovna metoda delovanja slovenske emigracije je bila
politična propaganda med ostalimi strukturami Slo-
vencev, bodisi v tujini ali v domovini. Te metode so
uporabljale vse emigrantske skupine, saj je vsaka izmed
njih imela tudi svoje glasilo, kar je ustvarjalo vtis
močnejših političnih skupin, kot so bile v resnici.
Prvaki klerikalcev in liberalcev so se sicer  povezovali s
prvaki “jugoslovansko usmerjenih” emigrantskih
skupin ostalih jugoslovanskih narodov, čeprav se
slovenska emigracija praviloma ni povezovala z
ostalimi nacionalnimi emigrantskimi skupinami.
Naslednja značilnost njenega delovanja je bilo
zavračanje terorističnih in diverzantskih akcij, kar je
bila deloma posledica “ocen”, da so take dejavnosti za
slovenske razmere neprimerne, deloma pa tudi zaradi
omejenih možnosti za tovrstno delovanje.
V poznejših obdobjih je bilo vse več poskusov
emigracije, da bi se po kulturnih zvezah v domovini
politično rehabilitirala.
Ostale metode in sredstva sovražnega delovanja so bile
z varnostnih vidikov in za dejavnosti celotne slovenske
emigracije manjšega pomena. 
Muzejsko zbirko je 1991. leta doletela recenzija.
Sporna je postala dokumentacija raznih političnih
procesov in slovenske politične emigracije v ameriških
in evropskih državah. Sporno gradivo je bilo od-
stranjeno iz razstavnih prostorov, še prej pa je bilo
treba poiskati dokumentacijo o nekaterih rehabi-
litacijah. 
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DIVERZIJE

Diverzije so ofenzivne akcije, tako v vojni kot v miru, v
napadu ali obrambi, v okviru agresivnih akcij impe-
rialističnih sil  ali pa kot obrambne akcije napadenega
naroda.
Po mednarodnem pravu so diverzije prepovedane.
Uvrščajo jih k zločinom proti redu, miru, varnosti,
svobodi in neodvisnosti, skratka proti človeštvu. 
Če sledimo zgodovinskemu razvoju diverzij  skupaj z
mednarodnim pravom, vidimo, da so se diverzije začele
pojavljati v okviru splošnih družbenih in političnih
procesov v svetu.
V zgodovini so bile diverzije največkrat sredstvo
pritiska, agresije, posebno proti manjšim  in nerazvitim
deželam, kakor tudi proti drugim političnim sku-
pinam v boju za oblast.
Eden tipičnih primerov  diverzije v zgodovini  je požig
Reichstaga 27. 2. 1933 v Nemčiji, ki je bil očiten akt
politične in agresivne diverzije, ali pa 11. september
2001. Diverzija in terorizem  imata veliko stičnih točk
in sta si zelo podobna. Razlika je le v želenem učinku,
pa še tu se prepletata.
Diverzije na lastnem ozemlju, ki so ga okupirale
oborožene sile agresorja, imajo značaj “samoobrambe”
in so vedno usmerjene proti okupatorjevemu aparatu
in oboroženim silam ter so sestavni del vseljudskega
odpora.
SABOTAŽA je tudi ena izmed “oblik” diverzije, vendar
se razlikuje po tem, da je efekt diverzije viden takoj in
neposredno, medtem ko se pri sabotaži pokažejo
posledice pozneje in postopoma. Največkrat jih
izvajajo v proizvodnji za sovražnikove vojaške potrebe.
Glede na značaj, uporabljene pripomočke, vrsto
objektov in namene, ki jih želijo diverzanti doseči,
delimo diverzije v:

♦ vojaške, 
♦ politične in 
♦ gospodarske.

Vojaške diverzije so usmerjene proti sovražnikovi živi
sili in njegovi bojni tehniki.
Politične diverzije so rezultat nasprotij  in pripomoček
v boju za politično dominacijo.
Atentati na vodilne osebe, miniranje avionov, postav-
ljanje min na javnih krajih, ki terjajo žrtve, so značilni
primeri političnih diverzij (11. september 2001).
Gospodarske diverzije izvajajo z različnimi sredstvi in
načini. Njihov namen je, da slabijo nasprotnikov
ekonomski potencial in razvoj, kar je danes značilnost
stalnega konkurenčnega boja za ekonomsko domi-
nacijo kapitalističnega sveta.
Klasična diverzija je poznana že iz časov osvajanj
Džingiskana, pohoda Perzijcev, Rimljanov, Aleksandra
Makedonskega in mnogih drugih.

Moderna diverzija izvira kot kompleksen planski sistem
akcij iz 18. in 19. stol., ko je zaledje s svojim ekonomskim
potencialom postalo pomemben  dejavnik za izid vojne.
Moderna diverzija dobiva vse večji poudarek. Sodobne
armade raznih držav imajo v svojem sestavu specialne
enote, posebej izurjene za izvajanje diverzantskih akcij
v najtežjih razmerah, opremljene z najmodernejšimi
pripomočki.
Glavna sredstva za izvajanje diverzij so eksplozivi, zaži-
galna sredstva, kemijska in biološka.
Vsaka diverzantska mina ima v glavnem tri sestavne
dele:

♦ vžigalnik ali prožilec,
♦ inicialni del za vžig in
♦ eksplozivni naboj  ali zažigalno sredstvo.

Diverzantske mine so različne oblike. Mina je lahko že
na zunaj različne oblike, formacijska ali prikrita v
obliki najrazličnejših predmetov, da prikrijejo trans-
port in jo je težje odkriti. 
Značilna so improvizirana diverzantska sredstva,
prilagojena raznim situacijam in načinu izvajanja.
Po načinu aktiviranja so prožilci raznih konstrukcij,
lahko so na pritisk, razbremenitev, poteg, odvijanje,
upogibanje ali odklon, kombinirani in specialni.
Po velikosti so normalni ali miniaturni. 
Poznamo še: mehanične, nemehanične, električne,
kemijske, magnetne, indukcijske, akustične, vibra-
cijske, aerostatične, hidrodinamične, radiomine, s foto
celico in še druge.
Glede na časovni učinek  so kontaktne in časovne.
Časovne razvrstimo v časovne z mehanizmom ure, ke-
mijske časovne, elektrokemijsko časovne, elektronske
in še mnoge druge.
Od vseh vžigalnikov oziroma sprožilcev se zahteva, da
ustrezajo svojemu namenu, da je delovanje varno in
točno, da so čim manjši, enostavnih konstrukcij in
enostavni za  uporabo. 
Sredstva, iz katerih so sestavljene diverzantske mine, so
lahko zelo različna. Poleg že znanih sredstev, raznih
vžigalnikov in inicialnih delov, električnih in vžigalnih
ali rudarskih ter minerskih detonatorjev, se lahko
uporabljajo različna orožja, ročne bombe, topniške
granate, avionske bombe, razni gospodarski eksplozivi
in razna sredstva, namenjena za vsakdanjo rabo.

TEMPIRANA PLASTIČNA MINA V BRZOVLAKU NA
RELACIJI MÜNCHEN - BEOGRAD

Le vestnemu opravljanju službe delavca mejne milice z
Jesenic, ki je ponoči 27. 7. 1967 pregledoval brzovlak
München – Beograd, se je treba zahvaliti, da se ni
uresničila nakana teroristov iz tujine – diverzija na
vlak. Odkril je skrito tempirano plastično mino, katere
eksplozija bi lahko povzročila  smrt ali hude poškodbe
potnikov ter povzročila občutno materialno škodo. 
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Ko je pregledoval vlak in vagon 1. razreda ob 00.15. uri
med postajama Škofja Loka – Medvode in stopil tudi v
WC ter odprl loputo pod stropom, ki zapira dostop do
prekata z rezervoarjem za vodo, je opazil, da je nekdo
potisnil pod rezervoar  manjšo aktovko. Ko jo je odprl,
je opazil med zobčki zadrge ukrivljeno žico, v
notranjosti pa baterije in več žic. Iz previdnosti aktovke
ni naprej pregledoval, temveč jo je njegov komandir
(takoj ga je o dogodku obvestil) predal strokovnjaku.
Ta je v notranjosti aktovke prepoznal mino in jo
dezaktiviral. Po njegovih ugotovitvah naj bi mina
eksplodirala takrat, ko bi brzovlak stal na ljubljanski
železniški postaji. Posebno je treba poudariti, da je bila
mina prirejena tudi za primer, če bi jo našli že prej.
Eksplodirala bi že pri odpiranju zadrge do konca, ker je
bila povezana z začetnim delom zadrge.
To ni bil edini primer, da so bile mine tako pripravljene,
kar opozarja na previdnost pri najdbah min ter na potre-
bo po strokovni usposobljenosti delavcev policije pri
ravnanju z minami različnih vrst. V aktovki so našli še:

♦ budilko,
♦ štiri baterije,
♦ dva improvizirana detonatorja,
♦ plastični eksploziv,
♦ električne žice s kontakti,
♦ povezovalni kontakt ter
♦ 74 sovražnih letakov.

Eksploziv je bil zavit v francoski časopis, 3 sovražni
letaki pa so bili napisani v francoskem jeziku. 
Tudi baterije in eksploziv so bili francoskega izvora, na
podlagi česar so delavci ONZ sklepali, da so mino
sestavili v Franciji, od koder so jo prinesli v ZR Nemčijo
ali Avstrijo  ter tam namestili v  WC.
Iz vsebine sovražnih letakov in ugotovljenih podob-
nosti  s tempiranimi minami, odkritimi v tedanji SFRJ,
je bilo moč sklepati, da so diverzijo pripravili člani
ekstremne organizacije hrvaške emigracije HRB (Hr-
vaškega revolucionarnega bratstva). 

EKSPLOZIJA V VAGONU BRZOVLAKA NA RELACIJI
DUNAJ – BEOGRAD

Dne 27. 1. 1972 ob 00.10 uri je v zadnjem vagonu vlaka
št. 11, ki je vozil na relaciji Ljubljana – Beograd,
eksplodirala tempirana mina. Mina je eksplodirala
med vožnjo med železniškima postajama Dobova –
Ključ v SR Hrvaški. Vagon, v katerem je prišlo do
eksplozije, so priključili tej kompoziciji v Zidanem
Mostu, kjer so ga odklopili od vlaka “DL”, ki je vozil na
relaciji Dunaj – Ljubljana (čez Šentilj in Maribor).
Mina je bila nameščena pod desni sedež ob vratih za
cevmi za ogrevanje v drugem kupeju vagona  (gledano
v smeri vožnje).
Eksplozija je huje poškodovala drugi in tretji ter lažje
prvi in četrti kupe vagona. Med eksplozijo je bilo v teh
kupejih šest oseb, ki so bile ranjene.

Buh eksplozije je bil sicer navzgor razmeroma šibak,
ker ga je zadržala vatirana podloga sedeža  in nanj
odloženi zimski plašč. Eksplozija je zato poškodovala
vrhnji del tračnice in 31 železniških pragov, saj je bil
buh eksplozije usmerjen navzdol. Potniki v obeh
sosednjih kupejih so bili lažje ranjeni po nogah.
Z rekonstrukcijo je bilo ugotovljeno, da je šlo za
improvizirano, ročno izdelano eksplozivno telo. Mina
je bila sestavljena iz dveh delov:

♦ iz mehanizma za aktiviranje in
♦ iz eksplozivne snovi.

Eksplozivno snov je aktiviral mehanizem budilke,
znamke Europa, ki je bil postavljen na eksplozivno
zmes. Električni tokokrog je zaprl urni kazalec z
dotikom neizolirane žice in s tem aktiviral električni
detonator in po njem eksplozivno snov.
Eksplozivno snov je sestavljalo cca 400 g eksploziva,
dinamitskega tipa, srednje detonacijske hitrosti, ki se
običajno uporablja v gospodarstvu. Mehanizem za
aktiviranje in eksplozivna zmes sta bila zavita v
običajen zavoj in nista imela kovinskega oklepa.
Taki mehanizmi ur omogočajo tempirni čas za največ
11.30 ur, zato so upravičeno domnevali, da so mino
nastavili v vagon teroristi HRB med 12.45 in 14.30 uro
(dne 26. 1. 1972) že na Dunaju, ko je bil vagon na južnem
kolodvoru. Kljub poostrenemu nadzoru miličniška in
carinska kontrola mine v Šentilju nista odkrili.

OPAZOVANJE IN FOTOGRAFIRANJE VOJAŠKIH
OBJEKTOV

Spomladi 1970 je bil na drevesu v bližini enega od
vojaških letališč odkrit tuji “turist” v trenutku, ko je
fotografiral vojaške objekte na letališču.
V preiskavi je bilo ugotovljeno, da gre za vohuna, ki je
deloval v korist ene od zahodnoevropskih vojaških
obveščevalnih služb. 
“Turist” je prišel v Jugoslavijo z vlakom in se nastanil v
manjšem hotelu, oddaljenem 6 km od letališča. Na
opazovanje v okolico letališča, ki je trajalo že tri dni, se je
vozil s kolesom. V tem času je napravil 134 posnetkov, ki
so jih našli pri njem. Bil je nevpadljivo oblečen. Upo-
rabljal je fotoaparat s teleobjektivom, vojaški daljnogled
in turistično avtokarto. Da ne bi vzbujal pozornosti, je
fotografiral tudi folklorne motive (kmeta z vozom),
fotografiral pa je tudi detajle maskirnih sredstev.  
Vojaško sodišče JLA ga je obsodilo na 8 let strogega
zapora. 

HRB IN VPAD DIVERZANTSKO-TERORISTIČNE
SKUPINE V SFRJ, JUNIJ 1972

Hrvatsko revolucionarno bratstvo – HRB je oktobra
1961 ustanovila skupina hrvaških političnih emi-
grantov, sestavljena predvsem iz kriminalcev in mlajših
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avanturistov, da bi z oboroženimi akcijami  (umori,
diverzijami in terorjem) dosegli oklic “samostojne”
hrvaške države. 
Organizacija je imela sedež v Avstraliji, shajališča in
posebna taborišča za urjenje pa tudi drugod. Najmanjša
udarna enota je bila trojka, imeli pa so tudi več sekcij,
kot obveščevalno, za umore itd. Njihova taktika je bila
istovetna s taktiko “mednarodnega terorizma”: sabo-
taže, diverzije, atentati in gverila v domovini.
Skupina 19 ustaških teroristov, ki se je 20. junija 1972
infiltrirala v SFRJ, se je oblikovala v Avstriji; med
njimi je bilo tudi več zdomcev. Osem članov skupine
je prišlo v Avstrijo iz Avstralije, kjer so se pripravljali
na diverzantskih tečajih, sedem teroristov je prebivalo
v Salzburgu, ostali pa so prišli iz ZR Nemčije in
Francije. 
Večina članov ustaške skupine je bila pred emigri-
ranjem  večkrat obsojena zaradi kriminalnih dejanj. 
Jedro skupine so sestavljali teroristi iz Salzburga, kjer
so imeli shranjeno tudi opremo in del orožja.  
Vsa skupina se je zbrala pri avstrijskem mestecu
Schwanberg, kjer so v dobro prikritem taborišču čakali
na odhod v SFRJ in se urili v diverzantskih in
terorističnih veščinah.
Iz zbirnega taborišča je skupina odšla v bližino vasi St.
Oswald, še prej pa je uničila ali skrila vse svoje
identifikacijske dokumente. V taborišču pri St.
Oswaldu je vodja akcije Ambroz Andrić  seznanil ostale
kolovodje: Adolfa Andrića, Ilijo Glavaša, Pava Vegarja,
Vejsila Keskića, Djura Horvata  in Mirka Vlasinovića z
namenom akcije – prodorom do Bosne in Hercegovine
in z izvedbo “splošne ljudske vstaje” na tem območju. 
Iz St. Oswalda so krenili proti meji. Gibali so se po
gozdovih in se izogibali naseljenim krajem.
Skupina se je, kot je potrdila rekonstrukcija njihovega
gibanja, vedla zelo konspirativno, kljub temu pa je
puščala za sabo vrsto sledi. O tem pričajo številni
predmeti, ki so jih na poti izgubili ali zavrgli na
avstrijskem in slovenskem ozemlju.
20. junija 1972 so zgodaj zjutraj prišli v bližino av-
strijsko-jugoslovanske meje. Medtem ko so ostali te-
roristi počivali v gozdu, so trije opazovali prehod čez
mejo. Pri tem jih je opazil komandir stražnice Bistriški
jarek in jih poskušal zadržati. Zaradi njihovih
“uniform” je domneval, da gre za avstrijske financarje
in ni ukrepal, kot bi moral. 
Še istega dne je skupina prešla državno mejo pri
mejnem kamnu XlV/52 na sektorju med avstrijskim
Sobothom in Muto pri Dravogradu. Po prehodu
državne meje so teroristi počivali v borovem gozdičku
na območju Branika, kjer so pustili več manjših
predmetov. V mraku so odšli proti Muti  in prenočili v
manjšem gozdiču na Sv. Primožu pri Podlipju.
Naslednji dan so se zgodaj zjutraj spustili do ceste
Maribor – Dravograd, kjer so se skrivali v bližnjem
gozdu do noči. 

Med 22. in 23. uro 22. junija 1972 je eden od članov
tolpe ustavil (z improviziranim loparčkom z napisom:
Stop-policia) tovornjak s prikolico mariborske re-
gistracije, ki je prevažal mineralno vodo.
Teroristi so voznika zvezali, odklopili prikolico tovor-
njaka ter odvrgli večje število zabojev s steklenicami
mineralne vode, da so napravili prostor za namestitev
moštva in opreme. Z ugrabljenim tovornjakom so se
odpeljali skozi Maribor  – Celje – Radeče – Bučko –
Novo mesto – Karlovac na ozemlje Bosne in Herce-
govine, kjer so 24. junija zgodaj zjutraj med Bugojnom
in Gornjim Vakufom pri vasi Gračanica skočili s
tovornjaka, vozniku pa z grožnjo, da mora molčati,
dovolili, da se je s tovornjakom vrnil v matično podjetje. 
Na poti po SR Sloveniji se je ustaška skupina s
tovornjakom in zvezanim šoferjem ustavila (za dalj
časa) pri bencinski črpalki v Radečah, kjer so kupili
gorivo, in v Bučki, kjer so v zadružni trgovini kupili
živila. 
Kljub nekaterim očitno sumljivim znakom – nemška,
angleška in srbohrvaška govorica, plačevanje s šilingi,
tovornjak pa je imel mariborsko registracijo, osebe, ki
so prišle v stik s posameznimi teroristi, niso opazile v
tem nič sumljivega, zato pristojne PM o tem tudi niso
bile obveščene.
24. junija zgodaj zjutraj se je iz SR Hrvaške po telefonu
javil svojemu podjetju voznik tovornjaka in povedal, da
so ga ugrabili ustaši.

DEJAVNOST ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V
SR SLOVENIJI

Službe javne in državne varnosti so se med 20. in 24.
junijem usmerile v rekonstrukcijo dogodkov na meji, v
poizvedovanje za ugrabljenim tovornjakom in najdeno
prikolico pri Gortini ter na preverjanje podatkov, ki jih
je dal voznik ugrabljenega tovornjaka.
Ukrepi mejne službe so bili od trenutka, ko je prejela
obvestilo o treh neznancih na območju stražnice
Bistriški jarek, do obvestila voznika ugrabljenega tovor-
njaka, rutinskega značaja. Temeljili so na domnevi, da
gre za običajen mejni incident.
Ugotovitve mešane jugoslovansko-avstrijske komisije
23. 6. so bile sicer natančne, vendar se je naša stran
prehitro zadovoljila s pojasnilom, da ni šlo za avstrijske
mejne organe. Sprejela je njihovo sugestijo, da gre
verjetno za tabornike, gozdarje ali lovce (kljub temu, da
so avstrijski predstavniki omenili tudi možnost, da gre
za emigrantsko skupino). 
Pomanjkljivost v delu naše skupine je bila tudi v tem,
da se je zadovoljila z ogledom in rekonstrukcijo le dela
trase do državne meje pri kamnu št. XlV/52 do kraja,
kjer je komandir stražnice Bistriški jarek uniformi-
rance opazil, ni pa preiskala širšega območja. V tem
primeru bi že 21. junija odkrila nadaljevanje sledi v
notranjost jugoslovanskega ozemlja. 
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Delavci milice iz Mute so že 23. junija 1972 dopoldan
našli pri Gortini zapuščeno tovorno prikolico in ob
njej razmetanih 43 zabojev radenske. Po preverjanju v
matičnem podjetju so sklepali, da gre za kriminalno
dejanje, zato so dali predlog za razpis zasledovanja.
Ogled kraja, kjer je stala zapuščena prikolica, je bil
opravljen površno, brez skiciranja in fotodokumen-
tiranja, čeprav je bil v neposredni bližini najden
loparček z napisom Stop-policia, čepica in drugi
predmeti.
Ogleda širše okolice niso opravili, sicer bi lahko odkrili
počivališče skupine, na katerem je bilo več predmetov
(prazne ovojnice cigaret Hoby, klobuk, škatla od
nabojev itd.).
Zaradi rutinskega delovanja pristojnih delavcev
koincidenca iz rekonstrukcije na meji in ogleda kraja
dogodka pri Gortini ni bila ocenjena z vidika vzročne
zveze. Zato so bili tudi sklepi v obeh primerih napačni.
Po voznikovem obvestilu 24. 6. 1972 zjutraj so delavci
služb javne in državne varnosti (ustanovljena je bila tudi
posebna enota milice) pravilno ocenili logično pove-
zanost obeh dogodkov in začeli ukrepati za ponovno
rekonstrukcijo dogodkov na državni meji  20. junija in v
notranjosti ozemlja do Gortine ter trase, po kateri se je
gibala skupina z ugrabljenim voznikom in tovornjakom
po SR Sloveniji. Preverjala je tudi podatke, ki jih je dobila

od voznika tovornjaka. Temeljit pregled tovornjaka je
prav tako dal pomembne podatke (najdeni naboji), na
podlagi katerih je bilo mogoče sklepati o oborožitvi tolpe
in s tem pripomoči k uspešnejši likvidaciji. 
Avstrijski varnostni organi so našim organom posre-
dovali fotodokumentacijo predmetov, ki so jih teroristi
zavrgli med gibanjem po Avstriji.
Rezultati preiskave so bili naslednji: pripadniki JLA in
organov za notranje zadeve so se s tolpo srečali na
planini Raduša v BiH. V tem spopadu je 15 teroristov
zgubilo življenje, pa tudi 13 “naših”: 12 pripadnikov
JLA in en delavec ONZ. Štirim preživelim ustaškim
teroristom so sodili na sarajevskem sodišču, kjer so bili
trije obsojeni na smrt in je bila kazen tudi izvršena,
enemu so izrekli kazen 20 let zapora. Leta 1992 je
zadnji preživeli iz teroristične tolpe, imenovane
Raduša, zapustil  jugoslovanski zapor.

RAZSTRELITEV SPOMENIKA PADLIM PARTIZANOM
V NOB NA MULJAVI, DNE 9. 10. 1984

Dne 8. 10. 1984 ob 22.00 uri je bil razstreljen spomenik
padlim partizanom v NOB na travniku, 10 m nad
lokalno cesto Ivančna Gorica - Muljava. Spomenik sta
sestavljali granitna in  marmorna plošča.
Pri ogledu so delavci OM Ivančna Gorica in kri-
minalisti OZK UNZ Ljubljana okolica, ugotovili, da je
neznani storilec pred granitni spomenik, visok 1 m,
položil približno 2,5 kg gospodarskega razstreliva –
vodni amonal, izdelek Kemične industrije Kamnik, in s
pomočjo počasi goreče vrvice unicord in neugotov-
ljenim detonatorjem eksplozivno telo aktiviral.
Eksplozija, ki je pri tem nastala, je v celoti uničila
granitni del spomenika in močno poškodovala
marmorno ploščo z napisom naslednje vsebine: “Po
izdaji so dne 29. XII. 1944 tu pod streli iz zasedbe
belogardistov izkrvaveli partizani:

♦ Alojz Bučar,
♦ Milan Kavšek,
♦ Ivan Alič in
♦ neznani tovariš.”

Po eksploziji so na kraju našli več delov rjavega papirja
z vidnimi rdečimi oznakami, več manjših delcev
zgorele vžigalne vrvice, ženske spodnje hlačke, ki so
bile prepojene z vnetljivo tekočino, delce PVC folije, iz
kraterja vzorce zemlje in delce granitne in marmorne
plošče, na kateri so bile najdene sledi eksplozije. 
Vse skupaj so poslali na kriminalistično tehniko
RSNZ.
Delce rjavega papirja z rdečimi oznakami so v
laboratoriju pregledali in ugotovili, da se oznake
ujemajo z oznakami na ovitku vodnega amonala, ki ga
izdeluje Kemična tovarna Kamnik.
Vžigalna vrvica je počasi goreča vrvica, polnjena s čr-
nim smodnikom. Uporablja se za aktiviranje rudarskih
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detonatorskih kapic. Tudi take vrvice izdeluje Kemična
tovarna Kamnik z oznako unicord. Vrvica je bila
prevlečena s črno PVC maso.
Ostanek PVC mase je bil po vsej verjetnosti del vrečke,
v kateri je bilo 20 zavitkov eksploziva. V take vrečke
tovarna embalira količino 2,5 kg eksploziva.
Osmojene granitne in marmorne dele so v laboratoriju
eluirali z destilirano vodo in na vodni raztopini
napravili reakcijo na nitrate z difeniaminom. Reakcija
je bila pozitivna. Ženske hlačke so bile prepojene z
motornim bencinom.
Delavci milice so zbirali obvestila od občanov v  Muljavi,
Krki, Ambrusu in Ivančni Gorici. V nekaj dneh so
opravili preko 600 informativnih razgovorov in napisali
preko 200 uradnih zaznamkov z razgovorov, opravili 8
hišnih preiskav, izdali šest sklepov o 3-dnevnem priporu
po čl. 196 ZKP ter opravili vrsto drugih opravil, vendar
storilcev  do danes niso odkrili. 

EKSPLOZIJA SKLADIŠČA OROŽJA IN RAZSTRELIVA V
ČRNEM VRHU NAD IDRIJO, 1. 7. 1991

Dne 30. 6. 1991 je v Črnem Vrhu nad Idrijo varovalo
skladišče orožja in eksploziva 5 vojakov JLA, 7 vojakov
in vodnik pa so bili v vojašnici pri hotelu v Črnem
Vrhu.
Okoli 12. ure je prišel k vodniku predstavnik TO.
Domenila sta se, da se ponovno dobita na pogovorih
ob 15. uri. V tem času je vodnik poklical nadrejene
(klicni znak Nevtron) in dobil ukaz, da naj v primeru
napada vrže v zrak skladišče eksploziva.
Ob 14. uri je oficir JLA poklical na sedež TO v Idrijo.
Povedal je, da naj ne hodijo na pogajanja ob 15. uri v
Črni Vrh in da bodo v primeru napada zminirali
skladišče eksploziva. Vodnik je po skladišču polil
bencin in olje ter nastavil protipehotne mine z
montiranimi vžigalniki. Vojakom pri skladišču je
naročil, da v primeru napada zažgejo skladišče in se
umaknejo.
Okoli 23.30 ure je prišlo v Črnem Vrhu pri vojašnici do
streljanja. Vojaki pri skladišču so zažgali skladišče in se
umaknili. V skladišču je 1. 7. 1991 ob 1.20 uri prišlo do
eksplozije manjše moči, ob 2.35 uri pa je bila eksplozija
močnejša. Porušila je tudi veliko vikendov in stano-
vanjskih hiš ter drugih objektov v Črnem Vrhu. Škoda,
ki jo je ugotovila komisija izvršnega sveta občine Idrija,
je znašala približno 17.555.722 din.
Pri eksploziji je v okolici skladišča razmetalo več
neeksplodiranih eksplozivnih teles, ki so predstavljale
veliko nevarnost. Skupina pirotehnikov je eksplozivna
telesa deaktivirala.
Z dejanjem sta vodnik in neznana oseba, nadrejena
vodniku, povzročila nevarnost za življenje ljudi in večjo
premoženjsko škodo v vasi Črni Vrh in s tem hudo
kaznivo dejanje zoper splošno varnost po čl. 247/1 v
zvezi  s čl. 240/1 KZ RS.

Pet vojakov, ki so bili pri skladišču, so bili naslednji dan
odpeljani k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na
Col, kjer jih je zaslišal. Obtoženi so se sklicevali na
vodnikovo povelje.

EKSPLOZIJA V PESJEM - KRŠKO, 20. 7. 1991

Neznani storilec je v noči na 21. 7. 1991 miniral dva
električna drogova na 20 KW električnem drogu Krško
– Brežice, ki sta bila ob eksploziji porušena. Z
razstrelitvijo električnih drogov je bilo Javno podjetje
Elektro Celje, poslovna enota Krško, oškodovano za
okoli 2.000.000 din.
Dne 21. 7. 1991 ob 5. uri sta občane Krškega in oko-
liških vasi vznemirili močni eksploziji, ki sta prihajali
iz smeri Vrbine pri Pesjem. Z zbiranjem obvestil in na
podlagi informacij, ki so prihajale na PM Krško, so
delavci ONZ ugotovili, da sta bila v Vrbini minirana in
porušena električna drogova na rezervnem električnem
daljnovodu Krško – Brežice, ki je bil pod električno
napetostjo. 
Z ogledom kraja dejanja so ugotovili, da je bil najprej
porušen kotni drog, visok 25 m, na katerem so bile
priključene 3 električne žice. Storilec je miniral vse 4
noge droga, ki so bile iz kotnega železa, široke
10X10X1 cm.
Eksploziv je namestil na notranjo stran vseh 4 nog, in
sicer tako, da je dve vzporedni nogi miniral na višini
0,80 m, nasprotni nogi pa na višini 2 m od betonskih
temeljev.
Na ta način je določil točno smer rušenja stebra.
Detonacija, ki je nastala ob 5. uri, je vse 4 noge povsem
pretrgala, drog pa je padel na desno stran v koruzo, last
Jožeta Sotelška iz Libna št. 25/5.
S pregledom bližnje in širše okolice je bilo na njivi brez
posevka najdenih več majhnih kosov  baterije, moči
9 W, proizvajalca baterijskih vložkov Niš, in nekaj
plastičnih delcev, ki bi lahko pripadali urnemu
mehanizmu oziroma ohišju ure. Ostanki eksplozije so
bili pobrani  in skupaj z odvzetimi materiali poslani v
kriminalističnotehnični laboratorij na MNZ.
Približno 200 m naprej od omenjenega droga v smeri
Brežic je bil miniran linijski električni drog. Tudi ta je
bil izdelan iz kotnega železa, vendar so bile dimenzije
stranic le 6X6X0,6 cm. Drog, ki je stal na 4 betonskih
temeljih, je bil prav tako visok 25 m. Storilec je
namestil eksploziv na notranjo stran vseh 4 nog v
višino 0,6 m od tal. Detonacija, ki je nastala ob 5.07 uri,
je pretrgala vse 4 noge in drog porušila v isto smer kot
prejšnjega.
Dejanje je vse noge povilo navzven in jih močno
poškodovalo. Pri tem je posamezne dele celo odtrgalo
in so jih kriminalisti našli v bližnji in širši okolici.
Izpod koša droga je bilo razmetano tudi kamenje.
Druge škode v neposredni okolici ni bilo, saj je drog
stal na pokošenem travniku. Zgornji del droga je padel
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na njivo s pšenico, last Petra Verstovška  iz Obrežja št.
48, pošta Artiče. 
Pri pregledu okolice ni bilo najdenih nobenih ostankov
eksploziva, razen koščkov odtrgane kovine od droga,
čeprav je bil temeljito pregledan. Uporabljen je bil tudi
detektor za iskanje kovin.
Pri ogledu kraja kaznivega dejanja sta sodelovala tudi
kriminalistični tehnik in strokovnjak za protidiver-
zantsko zaščito, širšo okolico pa je pregledala posebna
enota milice. 

EKSPLOZIJA NA SREMIČU PRI GOSTIŠČU “TRI
LUČKE”, 2. 8. 1991

Storilec je v noči na 2. 8. 1991 miniral kovinski elek-
trični drog na 2 X 20 KW električnem daljnovodu
Brestanica – Krško, ki se nahaja na Sremiču. S tem je
storil kaznivo dejanje uničenja pomembnih gospo-
darskih objektov po čl. 126 KZ SFRJ in oškodoval
Elektro Celje, PE Krško, za okoli 1.000.000 din.
Omenjeni električni daljnovod poteka iz Brestanice
preko zahodnega dela Sremiča v Krško. Na njem sta
dva voda: električni vod “Sremič”, ki je v funkciji široke
potrošnje (nanj je bil priključen TOP Videm-Krško) in
električni vod, imenovan “Roto I”, ki je bil v rezervi. 
Storilec je prišel do kotnega razdelilnega električnega
droga, ki je stal na robu gozda in je bil oddaljen od
gostišča Tri lučke na Sremiču okoli 80 m. Na nogo dro-
ga, ki je bila iz kotnega železa, širine 12X12X0,12 cm, je
na notranjo stran, tik nad betonskim podstavkom,
nastavil eksploziv, ki ga je priključil na vžigalnik.
Nastavljeni eksploziv je bil aktiviran ob 5.44 uri. Deto-
nacija je nogo na mestu, kjer je bila s 7 vijaki spojena z
delom noge, ki je bil zabetoniran v betonski podstavek,
odtrgala, pretrgala pa je tudi del prečnih veznih
drogov, ki so sestavljale koš droga. 
Na  mestu eksplozije je v betonskem podstavku nastal
krater, velik 1,10X0,50 m. Eksplozija je bila usmerjena
proti vinogradu, last AK Krško, kjer so bili tudi najdeni
odlomljeni vijaki, deli kovine in nekateri drugi deli,
nastali v eksploziji. Poškodovana so bila tudi drevesa in
grmičevje gozda. 
Električni drog, kljub nastali poškodbi, ni bil porušen.
Tudi do izpada elektrike ni prišlo.  
Elektro Krško je nastalo poškodbo v najkrajšem času
odpravil.

EKSPLOZIJA V KRŠKEM - V VELIKEM PODLOGU, 
18. 8. 1991

Storilec je v noči na 18. 8. 1991 storil kaznivo dejanje
“uničenja pomembnih gospodarskih objektov” po 126.
čl. KZ SFRJ s tem, da je na škodo Javnega podjetja Celje,
Elektro Krško, razstrelil kovinski steber električnega

daljnovoda pri kraju Veliki Podlog, pri čemer je nastala
materialna škoda  za 500.000 din.
Storilec je prišel do 20 KW električnega daljnovoda, ki
poteka iz Krškega proti Kostanjevici, in sicer do
kovinskega droga pred naseljem Veliki Podlog, ki je bil
od ceste oddaljen 10 m. Na omenjeni drog, ki je stal na
njivi, posejani s koruzo, je na vse 4 kovinske noge
namestil plastični eksploziv  v višini 1,50 in 1,30 m od
tal.
Ob 5.40 uri je prišlo do eksplozije, pri čemer se je
kovinski drog prevrnil v desno, to je stran od ceste.
Pri ogledu so kriminalisti našli več drobcev eksploziva,
ki so jih poslali v analizo v kriminalističnotehnični
laboratorij  MNZ, kjer so ugotovili, kakšen eksploziv je
bil nameščen in tudi kakšen je bil način njegovega
aktiviranja. 

POŽAR V BELTINCIH - JUGOVO, 22. 8. 1991

Storilca sta v noči na  22. 7. 1991 vlomila v vikend, last
S. G., in odtujila 3 protitankovske komulativne mine,
avtomatsko puško in dva poljska telefona. Razen ene
mine, ki jo je zadržal sostorilec, je storilec vse orožje
odpeljal na svoj dom.
Ročno protitankovsko komulativno mino je čez en
mesec, točno 22. 8. 1991 ob 1.50 uri, vrgel na hišo
oškodovanca v Beltincih in s tem povzročil  materialno
škodo v vrednosti preko 500.000 din.
Do telesnih poškodb ni prišlo, čeprav je v hiši spala
petčlanska družina.
Dejanje je storilec izvršil iz maščevanja, ker je oško-
dovančeva žena pred leti, kot referentka za vozniška
dovoljenja pri SO Murska Sobota, odkrila, da je
ponaredil vozniško dovoljenje.
Drugo mino in avtomatsko puško so našli delavci
ONZ na storilčevem domu, skrito na podstrešju in v
drvarnici. Storilec je zanikal, da bi vrgel mino na
oškodovančevo hišo. Trdil je, da je mino odvrgel skupaj
s telefonom na smetišče med Beltinci in Melinci.
Oškodovanec je povedal, da ga je pol ure po dejanju
poklical neznanec, ki ga po glasu ni spoznal ter mu
dejal: ”Marjan, ti si, jaz sem s fabrike, jaz sem vrgel.”
Ko so se delavci ONZ odpeljali do edine telefonske
govorilnice v Beltincih, so tam našli kolo, maxi poni,
sive barve, telefonska slušalka pa ni bila odložena in so
impulzi še tekli, zato so domnevali, da je bil storilec
pregnan.
Zjutraj je bil opravljen ogled, pri katerem sta
sodelovala strokovnjaka za eksplozive UNZ Maribor.
Ugotovljeno je bilo, da je storilec uporabil ročno
komulativno bombo M 79.
Čeprav so sumili na kaznivo dejanje, ki naj bi bilo
storjeno iz političnih motivov (osamosvojitveni čas!),
so po obsežni preiskavi izključili možnost, da gre za
diverzijo zoper državljana R Slovenije.  
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SKRUNITEV GROBOV NA POKOPALIŠČU V SELU IN
FOKOVCIH, V NOČI NA 23. 11. 1991

Dne 23. 11. 1991 je občan iz Sela prijavil na PM Murska
Sobota, da je neznani storilec oskrunil večje število
grobov na pokopališču v Selu. Na podlagi zbiranja
obvestil so istega dne ugotovili, da so oskrunili tudi
grobove na pokopališču v Fokovcih.
Delavci ONZ so opravili ogled kraja kaznivega dejanja
in začeli zbirati obvestila o storilcu ali storilcih. V Selu
je nekdo prevrnil večje število nagrobnih spomenikov
in lesenih križev ter na ta način oskrunil 55 grobov. S
prevrnitvijo nagrobnih plošč je prišlo do velike pietetne
in materialne škode.
Med ogledom so delavci ONZ našli v snegu sledi le ene
osebe, kar je kazalo na to, da je bil storilec sam. Tudi v
Fokovcih so pri ogledu našli porušene oziroma
oskrunjene nagrobne spomenike, to je kamnite plošče,
lesene križe, vaze, sveče ipd. 
Policisti in kriminalisti so opravili vrsto razgovorov z
občani, vendar storilcev niso izsledili. 
Kot možni storilci so bili preverjeni trije zdomci, ki so na
začasnem delu v Avstriji. Bili so poligrafirani, opravljene
so bile primerjave podplatov s sledmi, najdenimi pri
ogledu. Tudi njihova umazana oblačila so jim začasno
zasegli in jih poslali v preiskavo na RSNZ, vendar ti trije
najverjetneje niso storili kaznivega dejanja.
Oskrunjene grobove si je ogledal kamnosek, ki je ocenil
materialno škodo na 202.500 SIT. 

GROŽNJA Z EKSPLOZIVOM NA MEDNARODNEM
PREHODU FERNETIČI, 28. 2. 1993

Dne 28. 2. 1993 ob 20.40 uri so italijanski varnostni
organi na mednarodnem mejnem prehodu Fernetiči
deportirali šest tujih državljanov. Med njimi je bil tudi
Bajazid Ahmić iz Bosne, ki se je pri prevzemu v
slovensko intervencijsko vozilo fizično uprl policistom.
Zagrozil je z aktiviranjem bombe oziroma razstreliva,
ki naj bi ga po lastni izjavi, imel pri sebi.
Policisti so ga napotili na zaprto stran mejnega
prehoda. Vzeli so mu potovalno torbo, v kateri so našli
večjo količino eksploziva, detonatorjev, več vžigalnih
vrvic in ročnih bomb.
Ob 21.05 uri so ga na njegovo željo odpeljali v prazen
ogrevan prostor na PMP Fernetiči. Po prihodu
komandirja PMP Fernetiči so zavarovali prehod tako,
da so:

♦ promet potnikov usmerili na levo vstopno stran
MP,

♦ odrejeni so bili policisti za zavarovanje objekta MP,
ostali policisti pa so delo opravljali zunaj objekta,

♦ obveščena je bila reševalna služba in gasilci,
♦ obvestili so carinsko prodajalno in ji prepovedali

obratovanje do nadaljnjega,

♦ komandir je skušal Ahmića pomiriti in ob pogovoru
potrdil Ahmićevo izjavo, da ima na sebi eksploziv,

♦ poslali so depešno sporočilo na OKC UNZ Koper.

Delavci UNZ so v nadaljnjem postopku ugotovili, da
gre za duševno moteno osebnost.
Ugotovili so tudi, da ima Ahmić na sebi najmanj tri
protipehotne mine, težke do 2,7 kg, da drži v roki
induktorski prožilec, pripravljen za aktiviranje in da so
mine usmerjene stran od storilca. 
Ahmić je tudi izjavil, da ima eksploziv pod pokrivalom
na glavi. Zahteval je tiskovno konferenco s televizijskim
snemanjem, v katerem bo slovensko javnost seznanil z
vojno v BiH in povedal način, kako vojno zaustaviti.
Zahteval je tudi tablo, na katero bo lahko pisal o svojih
razmišljanjih.
Med pogovorom je užival strup varfarin (kar so
ugotovili v laboratoriju Centra za kriminalističnoteh-
nične preiskave na MNZ), ki v manjših količinah ni
smrtno nevaren.
Ob prisotnosti novinarjev in pripadnikov Specialne
enote MNZ so Ahmića usmerili proti bifeju Rajka
Preglja, kjer je začel pisati in novinarjem razlagati svoje
poslanstvo. Med govorjenjem je slekel jopič z raz-
strelivom in ga odložil na stol. V trenutku, ko je med
razlago dvignil obe roki, so ga pirotehniki imobilizirali
in odstranili induktorski prožilnik, za tem pa še
električne žice in protipehotne mine ob telesu. 
Odpeljali so ga na PP Sežana, od tam pa v preiskovalni
zapor v Koper.
Promet na mednarodnem prehodu Fernetiči je po 48
urah zopet stekel.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA ODKRIVANJE SRED-
STEV ZA DIVERZIJO:

♦ kovček z dvema stetoskopoma,
♦ kovček s tremi detektorji kovin,
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♦ detektor kovin za osebni pregled,
♦ detektor MOTEC za kontrolo oseb,
♦ kontrolne palice za osebni pregled, 
♦ kontrolna vrata za osebni pregled,
♦ rentgenska kontrola,
♦ rentgenska kontrola pošte,
♦ prenosni rentgen,
♦ rentgen v vozilu (komandni del in kontrolni prostor),
♦ analizator plinov in
♦ fiber optika.

Ti tehnični pripomočki omogočajo, da pravočasno in
brez nevarnosti odkrijejo, ali ima kaka oseba pri sebi, v
prtljagi, paketih ali drugače prikritih predmetih,
strelno ali hladno orožje. 
Po načinu odkrivanja omenjenih predmetov razvr-
stimo tehnične pripomočke v naslednje skupine:

♦ stetoskope,
♦ detektorje kovin,
♦ rentgenske naprave,
♦ analizatorje plinov in
♦ fiber optiko.

Stetoskopi so občutljivi elektronski ojačevalniki, ki
okrepijo karakteristične šume v notranjosti predmeta.
Uporabljajo jih za odkrivanje naravnih eksplozivnih
teles s klasičnimi in  električnimi mehanizmi ure.
Detektorje kovin delimo v dve značilni skupini:

♦ v detektorje kovin, ki odkrivajo vse kovine in
♦ detektorje, ki odkrivajo samo feromagnetne kovine. 

S prvimi odkrivajo vse diverzantske predmete, tudi
strelno in hladno orožje, z drugimi pa samo strelno in
hladno orožje. Te pripomočke uporabljajo tudi za
pregled oseb.
Rentgenske naprave so posebej sestavljene za takšne
preglede. Izdelujejo jih v stacionarni in mobilni
izvedbi.
To so za sedaj najučinkovitejši pripomočki, saj
odkrivajo vse omenjene predmete, četudi so prekriti.  S
temi napravami zaradi močnega sevanja ni dovoljeno
pregledovati oseb. Opisani načini so najobičajnejši  in
služijo za splošno uporabo. 
Analizatorji plinov, ki jih izpareva eksploziv, so
komplicirane naprave in je njihova uporaba primerna
predvsem za laboratorijske preiskave.
Fiber optika sodi v to področje le posredno, saj
pregledujejo z njo tajne predale v avtomobilih in v
vlakih, kjer z običajnimi, vizualnimi pregledi ne bi
mogli ničesar ugotoviti. Ko ugotovijo nahajališče
predmeta, ravnajo po metodah, ki so že opisane.

TEHNIČNO ZAVAROVANJE OBJEKTOV - VAROVALNI
ELEMENTI V DRUŽBENI SAMOZAŠČITI

Uvodni govor predsednika Skupščine SR Slovenije
Sergeja Kraigherja ob sprejemu ustavnih sprememb
1976:
“Amandma o družbeni samozaščiti ustavno oprede-
ljuje prakso, ki jo je spodbudila republiška skupščina
že lansko leto, ko je sprejela sklepe in priporočila o
nalogah na tem področju.
Amandma izhaja iz načela, da postaja družbena samo-
zaščita dejansko stvar vse samoupravne družbe, tako
delovnih ljudi in občanov kot organizacij združenega
dela in ostalih samoupravnih, družbenopolitičnih in
drugih organizacij, društev, družbenopolitičnih skup-
nosti in drugih nosilcev družbene samozaščite in ne
samo stvar posebnih državnih, strokovnih organov. 
Nosilci družbene samozaščite in njihova odgovornost
naj vodijo predvsem k preprečevanju družbeno
škodljivih dejanj. Delovni človek in občan naj
postaneta glavna nosilca varnosti družbe. 
Državni organi, ki delujejo na tem področju, pa naj
postanejo specializirani strokovni organi samoup-
ravno organizirane družbe, instrument v rokah delov-
nega človeka in občana za njegovo in družbeno
varnost. Na podlagi izkušenj, ki jih bo dala praksa, bo
treba v prihodnosti področje družbene samozaščite
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tudi zakonsko urediti, kar bo zanesljivo prispevalo k
njegovemu nadaljnjemu razvoju.”
8. člen Zakona o notranjih zadevah (1980):
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter
državni organi, pri katerih je zaradi posebnosti njihovih
stavb in poslovnih prostorov, načina dela in poslovanja
iz kakšnega drugega vzroka potrebno sistematično
varstvo naprav, orodja, surovin, spisov, arhiva ali
predmetov znatne vrednosti, so dolžni ustrezno
zavarovati te dobrine pred uničenjem, poškodovanjem,
tatvino in drugimi oblikami škodljivstva. 
Organizacije in organi iz prvega odstavka tega člena
lahko organizirajo posebno službo zavarovanja.
Če organizacija oziroma organ iz prvega odstavka tega
člena ne uredi vse potrebno za zavarovanje, lahko
določi republiški sekretar za notranje zadeve, kaj mora
organizacija oziroma organ v ta namen storiti.
Natančnejše predpise o organizaciji ter o pravicah in
dolžnostih posebne službe zavarovanja izda republiški
sekretar za notranje zadeve.

Amandma 

1. Varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti države,
varstvo samoupravnih pravic človeka in občana v
združenem delu in na drugih področjih ter drugih
pravic in svoboščin človeka in občana, varstvo
družbenega premoženja, zagotavljanje osebne in
premoženjske varnosti občanov ter nadaljnjega
svobodnega družbenega razvoja je kot družbena
samozaščita pravica in dolžnost občanov, organi-
zacij združenega dela in drugih samoupravnih
organizacij, družbenopolitičnih in drugih organi-
zacij, društev ter družbenopolitičnih skupnosti.
Delovni ljudje in občani in drugi nosilci družbene
samozaščite oblikujejo zavest o temeljnih vred-
notah družbenega sistema, zasnovanih na patri-
otizmu in dosežkih revolucije, razvijajo varnostno
kulturo, skrbijo za vzgojo, krepijo odgovornost,
preprečujejo in odkrivajo družbeno negativna in
škodljiva dejanja in se seznanjajo z vsebino,
metodami in oblikami sovražnega delovanja.
Družbenopolitične skupnosti skrbijo za učinkovit
sistem družbene samozaščite, ki je del samoupravne
dejavnosti občanov v vseh oblikah njihovega
povezovanja in združevanja.

2. SR Slovenija je odgovorna, da v okviru svojih pravic
in dolžnosti, ki so določene v ustavi in v zakonih,
varuje ustavno ureditev naše države (državna
varnost).

3. S tem amandmajem se nadomesti III. amandma k
ustavi SR Slovenije. 

TEHNIČNO VAROVANJE OBJEKTOV - INTERVEN-
CIJSKI CENTER IN PRENOS ALARMA

Elektronske varnostne naprave se z bliskovitim napred-
kom tehnike vse bolj uveljavljajo in več kot uspešno
zamenjujejo človeka.
Tehnično varovanje obsega:

♦ varovanje proti vlomu,
♦ tatvini,
♦ sabotaži, 
♦ napadu in
♦ požaru.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati dobro organizirana
varnostna priprava, so naslednji: primerno varovanje
objekta, zanesljiv prenos alarmnega signala in učin-
kovita intervencija.

VARNOSTNE NAPRAVE

Varovanje objekta zahteva, da so najprej izpolnjeni vsi
pogoji, kar pomeni, da gradnja ustreza namenu
dejavnosti.
Ločimo: zunanje, prostorsko in predmetno varovanje,
ki je v vseh primerih avtomatično, in varovanje proti
napadu, ki je ročno.
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Enako je tudi avtomatično in ročno javljanje požara.
Zavarovanje objekta, projekt, naprave in inštalacije
morajo zadovoljiti naslednje pogoje:

♦ da so prilagojeni varovalni nalogi,
♦ da neprekinjeno delujejo,
♦ da povzročajo kar najmanj lažnih alarmov,
♦ da so zaščiteni pred sabotažo,
♦ da je delovanje neodvisno od električnega omrežja,
♦ da je enostavno z njimi varovati in
♦ da so v skladu z veljavnimi predpisi.        

Osnovne enote varnostne naprave so javljalniki, ki so
različni po funkciji. Od enostavnih mehanskih
kontaktov do kompliciranih elektronskih naprav,
javljalnikov šuma ali radarskih naprav. Centalni del je
srce varnostne naprave. Mora biti kakovosten  in mora
omogočati, da dalj časa obratuje brez omrežne  energije
ter da se napaja iz akumulatorja. Poleg teh zahtev mora
biti zaščiten pred sabotažo.
V prostor je možen prihod samo po natanko določeni
poti ob poznavanju  šifer naprave, ki so zelo različne. V

enostavnih napravah so to kombinirani ključi, pri
zahtevnejših pa posebna kodna zaporedja.
Tudi vrste alarmov so različne. Alarm v objektu, ime-
novan interni alarm, se uporablja v manj pomembnih
objektih, da preplaši storilca, ali tam, kjer lahko čuvaj
ali drugo osebje, ki je stalno navzoče, uspešno
intervenira oziroma blokira ogroženi objekt do
prihoda intervencije.

PRENOS ALARMA

V vseh drugih primerih je potrebno hitro posredovanje.
To pomeni, da se mora signal hitro in zanesljivo
prenesti v intervencijski center. Prenos je lahko izveden
žično ali brezžično.
Žičnih sistemov je precej. Nekateri uporabljajo najete
telefonske linije. So stalno nadzorovane in registrirajo
tudi različne motnje, kakor tudi morebitno sabotiranje.
Drugi žični sistemi prenašajo alarmni signal po
telefonski liniji, tako da avtomatsko kličejo interven-
cijsko mesto.
Učinkovitost teh sistemov lahko preprečijo poprejšnji
sabotažni posegi ali napake na prenosni poti.
Najnovejši prenosni žični sistem autophon TUS 35
prenaša alarmni signal po liniji telefonskega naročnika
v intervencijski center in telefonski promet poteka,
poleg tega pa obenem prenaša alarmni signal in je
linija pod stalno kontrolo. Ta sistem omogoča tudi
prenos alarmnega signala na več mest:

♦ vlomni alarm na policijo,
♦ požarni gasilcem itd. 

To je najsodobnejši način prenosa alarma.
Brezžični sistem prenosa je najdražji in tudi zelo
kompliciran, saj mora imeti podvojeno prenosno pot,
poleg tega pa je izpostavljen mnogim motnjam, ki so v
prenosnem mediju.

INTERVENCIJA

Ob vlomu je potrebna hitra in učinkovita intervencija,
pa naj jo zagotovi milica, drugi delavci varnosti ali
gasilci v požarnem alarmu. Potrebno je zagotoviti:

PRISLUŠKOVANJE

PRIPOMOČKE ZA BREZŽIČNO OZVOČENJE PRO-
STORA

PRIPOMOČKE ZA BREZŽIČNO KONTROLO IN
REGISTRACIJO INFORMATIVNEGA RAZGOVORA

PRISLUŠKOVANJE TELEFONSKIM POGOVOROM

SPREJEMNE NAPRAVE ZA KONTROLO IN REGI-
STRACIJO

PRIPOMOČKE ZA ODKRIVANJE BREZŽIČNIH NAP-
RAV
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MAGNETOFONI ZA DIREKTNO REGISTRACIJO RAZ-
GOVORA

1. Svetovni časopisi obsežno pišejo o vohunskih
aferah, ki se dogajajo v svetu na področju poli-
tičnega, medstrankarskega, gospodarsko konku-
renčnega in celo povsem intimno družinskega
značaja. Obsežna mreža agencij prodira s svojimi
poklicnimi vabami v svet skrivnosti političnih in
poslovnih tajnosti skupin, podjetij ali posamez-
nikov, ki za visoko ceno priskrbijo svojim strankam
gradivo, ki jih zanima. 

2. Delo in metode “poklicnih vohljačev” so zanimive,
saj uporabljajo poleg podrobno obdelanih dosjejev,
raznih orodij za tajno odpiranje, slikanje doku-
mentov, tudi raznovrstne prisluškovalne pripo-
močke za tajno prisluškovanje razgovorom v
prostoru ali po telefonu.  

ELEKTRONIKA V SLUŽBI VOHUNOV
Razmah sodobne elektronike omogoča izvedbo
najrazličnejših prisluškovalnih naprav, od minia-
turnih oddajnikov “stenic” do raznih ojačevalcev z
možnostjo posredovanja tajnega razgovora, ki ga
sprejme mikrofonček, velik kot grahovo zrno,
brezžično na razdaljo več kilometrov.

3. Pariz, Rim, Milano, Bruselj, München so znani
centri v Evropi, kjer specializirani trgovci oskrbujejo
poklicne vohune ali posameznike s tehničnimi
pripomočki za prisluškovanje. Senzacionalni
naslovi trgovin in bogato opremljeni katalogi z
veliko reklame bombastično in banalno prodajajo
podatke o koristnosti in možnosti uporabe pri-
sluškovalnih pripomočkov. Razmeroma enostavne
naprave dosegajo 10-kratno ceno realne vrednosti
in so vir velikih zaslužkov trgovcev in izdelovalcev
teh tajnih pripomočkov. O povpraševanju in
potrošnji priča podatek, da je bilo samo v Zahodni
Nemčiji izdelanih in prodanih nad 100.000 VKW
oddajnikov, ki jih je mogoče poslušati kar na
običajnem koncertnem UKV sprejemniku.
Burne razprave v številnih parlamentih odkrivajo
razultate aktivnosti vohunskih agencij, ki se kažejo
v ogromni gospodarski škodi. Ker premalo pazljivo
varujejo pomembne dokumente in razvojne podat-
ke v industriji, postanejo lahek plen industrijskih
vohunov. 
Prisluškovanje telefonskim razgovorom ali po-
membnim sestankom vlade so zanimiva tema za
opozicijo in končno, nemalo ločitvenih postopkov
je rezultat dokumentiranih podatkov, pridobljenih
s pomočjo enostavnega posega z miniaturnim
oddajnikom.

4. Da bi direktno registrirali razgovor v uradu, na
prostem ali v avtomobilu, uporabljajo žepne
magnetofone, s katerimi je mogoče neprenehoma
snemati od 1 – 2 uri. Z dodatnimi mikrofoni v
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Pripomočki za brezžično ozvočenje prostora

Priprave za prisluškovanje telefonskim pogovorom



gumbnici ali nalivnem peresu je mogoče dobiti
jasne posnetke razgovora. S tajnim stikalom v žepu
pa je mogoče magnetofon po želji vključiti ali
izključiti, ne da bi sogovornik to opazil. 
Za indirektno registracijo razgovora je mogoče
uporabiti tudi žepni oddajnik, ki prav tako po
skritem mikrofonu v gumbnici ali kravatni sponki
brezžično posreduje razgovor do sprejemnika in
magnetofona, ki je nekaj 100 m oddaljen v
avtomobilu ali v sosednji hiši.

Zelo priljubljena je tudi uporaba registracije lastnega
telefonskega razgovora, ki se z dodatno napravo samo
prilepi na določeno mesto zunaj telefona.

ZAŠČITA PROTI SREDSTVOM ZA PRISLUŠKO-
VANJE

Uporabljajo se specialni instrumenti sprejemnikov, ki
avtomatično iščejo navzočnost podtaknjenih oddajni-
kov. To so detektorji polja, s katerimi je treba preiskati
prostor, za katerega se domneva, da je ozvočen.

ENOSMERNE RADIJSKE ZVEZE

Nekateri obveščevalni centri uporabljajo za prenos
sporočil svojim agenturam poleg drugih pripomočkov
tudi enosmerne radijske zveze z močnimi kratko-
valovnimi oddajniki, ki imajo domet po vsem svetu.

Tehnika sprejemanja takih šifriranih sporočil je
prirejena tako, da agenti lahko sprejemajo oddaje na
običajnem koncertnem, lahko pa tudi na tran-
zistorskem radijskem sprejemniku, samo da ima
ustrezno kratkovalovno frekvenčno območje.
V Evropi poznamo več sistemov takih radijskih zvez.
Vsak sistem ima svoje karakteristične značilnosti, s
katerimi identificiramo radijsko mrežo. Poznamo
stalne radijske zveze, občasne, nekatere pa služijo samo
za kondiciranje v tehniki sprejema šifriranih sporočil z
radijskimi valovi. Te uporabljajo običajno za agente, ki
jih aktivirajo ob kritičnih situacijah, na primer v vojni
ali kaki drugi mednarodni zaostritvi.
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Tranzistorski sprejemniki  za poslušanje enosmernih agenturnih zvez



Agent, ki je vezan na tako enosmerno radijsko zvezo, na-
čelno nima oddajne radijske postaje za nasprotno ko-
municiranje s centrom, temveč uporablja druge vrste zve-
ze, najpreprosteje tajnopis, ki ga pošilja po redni pošti. 
Prednosti enosmernih radijskih zvez so predvsem v
tem, da so zelo konspirativne, nikdar ne vemo, komu je
namenjena oddana depeša, saj z enim oddajnikom
obvladajo ozemlje več držav hkrati ali celo kontinenta.
Oddaje so lahko fonične ali telegrafske. 
Slaba stran takih radijskih zvez pa je v tem, da jih lahko
motijo druge močnejše postaje in takrat korespondent
ne more sprejeti sporočila. 

KEMIJSKA SREDSTVA ZA TAJNO DOPISOVANJE

KLASIČNO TAJNO ČRNILO
Tajni tekst je lahko delno razvit s toploto. Zaradi
močne temperature je substanca tajnega teksta
zoglenela in je nastal kontrast med potezami tajnega
teksta in drugim tekstom.
Isti tajni tekst je lahko razvit s specifičnim kemijskim
reagentom. Poteze tajnega teksta so rjavo vijoličaste.
Tajni tekst je lahko odkrit zaradi fluorescence. Sub-
stanca tajnega črnila ima namreč lastnost, da močno
fluorescira, če nanjo deluje ultravioletna svetloba
kratkovalovnega območja.
Tajni tekst se lahko pojavi na emulziji fotografije. Tekst
se razvije s posebnim reagentom, ki delno obledi
temni del fotografije, hkrati pa razvija tajni tekst. 

TAJNI INDIGO
Tajni tekst je lahko napisan tudi s tajnim indigom in
pisalnim strojem. Vpisan je na drugo prosto stran.
Razvit je s specifičnim reagentom za upodobljeno
substanco. Reakcija med substanco tajnega indiga in
med reagentom je izražena v rdeči barvi.
Tajni tekst,  napisan na umazanem žepnem robcu, je
primer, kako je mogoče pomembne podatke prenašati
s seboj, ne da bi vzbudili zanimanje.

ZAŠČITA PISEM PRED NEZAŽELENIM POSEGOM
Pismo tuje obveščevalne agencije lahko prestrežejo us-
trezne službe. Kot markacija je uporabljen delček, ki se
topi v vodi in je nanesen na skrajni rob svilenega pisem-
skega papirja. Delček barvila je mikroskopsko majhen.
Odpiranje z vodno paro delček raztopi in okolica se
obarva. To je dokaz, da je pismo imela v rokah
nepoklicana oseba  (cenzura). 

ODPIRANJE PISEM
Na fotografiji je notranja stran zlepljenega pisemskega
ovoja s svilenim papirjem. Zgoraj desno je vidna sled
zarinjenega svilenega papirja, do česar je prišlo zaradi
neprevidnega dviganja zaviha pri cenzuri pošte.
Pri povečanem posnetku je viden pretrgan in zarinjen
papir, ki ga je poškodovala ostra konica palčke, s katero

je bil dvignjen gornji zavih pisma. V pismu so tudi
dokazane prstne sledi. Sledi rok so po večji površini
pisma, kot bi smeli biti.
Daktiloskopska preiskava razvitih prstnih sledi je po
primerjavi s piščevimi dokazala, da delni prstni odtis ni
identičen s prstnim odtisom pisca pisma. Torej je imela
pismo v rokah tretja oseba (cenzura).

BRANJE TEKSTA S KARBONSKEGA PAPIRJA
Z reliefno osvetlitvijo izdelan posnetek omogoča delno
branje vsebine s karbonskega papirja.

PRIKRITA FOTOGRAFIJA
Primerjamo dve razglednici. Pri drugi je na njenem naj-
svetlejšem delu vpisan tajni tekst s fotografiranjem, ki se
na prvi razglednici ne vidi. Na drugi je tajni tekst že razvit.
Postopek je preprost. Razvijanje običajne fotografije se
prekine in se nanjo projicira tajni tekst. Fotografijo
nato fiksirajo, osušijo in izpišejo na hrbtno stran
legalni tekst ter odpošljejo.
Prejemnik potopi razglednico v poseben reagent, v kate-
rem fotografijo hkrati s tajnim tekstom dokončno razvije.

Muzej organov za notranje zadeve

216

Primeri uporabe kemijskih sredstev za tajno dopisovanje



DIVERZIJE

Kriminalistični oddelek Muzeja organov za notranje zadeve

217

Zbirka k. d., vezana na varnost RS in na njeno ustavno ureditev

Diverzije



Muzej organov za notranje zadeve

218

TABELA 38: Eksplozije, anonimne grožnje, deaktiviranje TN,
pregledi sumljivih predmetov v RS od 1990 do 2000

oteL

olivetŠ

oejnžorgenminonA
uvizolpske.jnkatdop

ejizolpskE
inčitsiroretitorP

idelgerp
enarivitkaeD

NT

idelgerpTP
hivijlmus

votemderp

0991 86 - 44 - -

1991 542 8 473 1 56

2991 733 53 504 3 07

3991 574 23 203 1 54

4991 723 44 874 4 78

5991 213 32 814 - 84

6991 422 93 563 - 94

7991 091 21 635 - 52

8991 011 71 492 5 51

9991 721 41 642 5 62

0002 27 21 902 4 03

TABELA 39: Objekti napadov z anonimnimi grožnjami v RS od 1992 do 2000       

itkejboniebesO
adapan

jnežorghinminonaolivetŠ

2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ebesoenzemasoP 44 56 05 94 63 21 8 5 3

eloŠ 49 051 821 611 27 87 16 35 93

ilakoL 47 39 56 25 26 34 71 21 71

KEN 3 4 - 1 1 3 2 3 -

vosiposač.deru,VTR 4 5 - 2 - 2 2 1 1

temorpikšinzeleŽ 7 2 3 5 2 1 - - -

olateL 1 - - 1 - - - - -

ečšilateL - - 1 - - 1 - - -

retnecinsergnoK 2 7 61 1 2 2 - - -

itkejboinbmemoP
)...tnemalrap,adalv( 72 13 32 12 5 9 11 2 6

icnugeB - 4 1 - - - - 2 1

.tsderpakstamolpiD 1 2 - 1 - - 1 3 -

olatsO 08 211 83 36 44 93 7 64 5

japukS 733 574 723 213 422 091 011 721 27

TABELA 40: Pregled načina storitev eksplozij v
RS od 1999 do 2000

atsrV
olivetŠ

9991 0002

abmobančoR 01 8

acivrvGPnivetinlopanvizolpskE 2 -

ejnežorpoksjidarnivetinlopanvizolpskE 2 -

vetinlopanvizolpskeanarizivorpmI 3 -

abmobanmiD - 1

atemotekarkelertszI - 1

olatsO - 2

japukS 71 21

TABELA 41: Pregled objektov, kjer so bila aktivirana 
eksplozivna sredstva od 1999 do 2000

adapantkejbO
voremirpolivetŠ

9991 0002
iksoik,ilakolinbesaZ 2 2

acilu,ilakolderprotsorP 4 1
ilibomotvainbesO 3 3

vidohv,šihhiksjnavonatsačširovD
ejnavonats 5 2

abmobkevolČ 1 -
PP - 2

jortS - 1
olatsO - 1

japukS 51 21



Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomemb-
nega dejstva treba dobiti izvid in mnenje nekoga, ki
ima potrebno strokovno znanje, se odredi, naj to
opravijo izvedenci (248. čl. ZKP, Časopisni zavod,
Uradni list R Slovenije, 1994).
Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokoven
zavod ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru
državnega organa, se tako delo, zlasti če je bolj
zapleteno, zaupa praviloma takemu zavodu oziroma
organu. Zavod oziroma organ določi enega ali več
strokovnjakov, ki naj to delo opravijo (2. odst. 249. čl.
ZKP, Časopisni zavod, Uradni list R Slovenije, 1994).  
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor ima
strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto iz-
vedenskega dela (točka 4, prvi odstavek  87.  čl. Zakona o
sodiščih).

6.1 Zgodovinski razvoj kriminalistične teh-
nike

Razni avtorji so že davno pisali pripomočke za izsle-
ditev storilcev kaznivih dejanj, vendar so bile njihove
ugotovitve netočne, brez vsake znanstvene osnove.
Znana je Lombrosova teorija o “rojenem zločincu”, ki
ni vzdržala znanstvene kritike.
Za uspešnejšo identifikacijo zločincev je Stivens (up-
ravnik Louvainskih zaporov) že leta 1860 predlagal, naj
bi izmerili vse odrasle hudodelce, pri katerih se telesne
mere več ne spreminjajo.
Znanstvenotehnično preiskovanje se je začelo šele proti
koncu 19. stol. Do takrat namreč še niso bili znani
postopki in pripomočki, ki so danes nujni pri
odkrivanju kaznivih dejanj. Pa tudi znanstveni način
preiskovanja ni bil pomemben, saj so materialno
resnico ugotavljali le na podlagi ustnih virov in
priznanja storilca.
Leta 1843 je fotografija prvič pomagala policiji pri
zasledovanju hudodelca. Začela se je doba “policijske
znanosti” (Vlado Vidic).
V začetni fazi se je “znanstvena” policija ukvarjala v
glavnem z identificiranjem storilcev  povratnikov.
Identifikacijsko službo je prvi ustanovil uslužbenec
pariške policijske prefekture Alphonse  Bertillon (1853
– 1914). Že 1879 je pričel sestavljati pravila za merjenje
posameznih delov človeškega telesa. Uspelo mu je, da je
1888 pariška policija uvedla metodo, ki jo je imenoval

antropometrija. Sestavil je podroben osebni opis
(potrait parle), ki je še danes aktualen.
Z razvojem fotografije, ki jo je začel prilagati h
kartotekam,  je uvedel  signaletično fotografijo. Uvedel
je tudi fotografiranje kraja dogodka po metrični
metodi, ki je omogočala neposredne meritve različnih
razdalj na sliki. Izdal je tudi knjigo o sodni fotografiji.
Antropometrijski  sistem, ki se ni mogel uveljaviti pri
mladoletnikih, ker se človekova zunanjost spreminja,
poleg tega pa je bilo merjenje posameznih delov telesa
izredno zamudno, je nadomestila daktiloskopija.
Odkritje Angležev Francisa Galtona, z izdajo knjige
Fingerprints, Eduarda Henryja, Williama Hershla, z
delom o novi metodi za identifikacijo oseb, in Hrvata s
Hvara Ivana Vučetića, ki je bil uslužbenec argentinske
policije v La Plati in objavil knjigo z naslovom Dac-
tiloscopia comporada, je rešilo problem klasifikacije
prstnih odtisov že konec 19. stol. 
Sledilo je obdobje, v katerem so strokovnjaki na
pravnem, tehničnem in sodnomedicinskem področju
začeli iskati metode, ki bi jih lahko uporabili pri
forenzičnih preiskavah.
Prvi je bil Avstrijec dr. Hans  Gross  (1847 – 1915), ki ga
štejejo za utemeljitelja kriminalistične znanosti. Po
končani pravni fakulteti v Gradcu je postal preisko-
valni sodnik. Prvi se je lotil znanstvenega raziskovanja
dejanskega stanja kaznivega dejanja. Svoja dognanja je
usklajeval z dognanji s področja medicine, kemije,
fizike, mikroskopije in drugih pomožnih ved. Leta
1893 je izdal Priročnik za preiskovalne sodnike. Leta
1912 je ustanovil Kriminološki inštitut, ki je služil
raziskovanju, učenju in praksi. Začel je izdajati
znanstveno glasilo Arhiv za kriminalno antropologijo
in kriminalistiko, ki se je pozneje preimenovalo v Arhiv
za kriminologijo in izhaja še danes.
Prof. dr. Rudolf  Reiss (1875 – 1929) se je kot inž.
kemije ukvarjal s fotokemijo in fotografijo. Napisal je
knjigo o sodobni fotografiji in 1909 ustanovil na
univerzi v Lausanni prvi inštitut znanstvene policije.
Napisal je tudi vrsto razprav, zaslovel je s svojim delom
Priročnik kriminalistične tehnike. Zaradi prijateljskih
odnosov  s Srbijo se je po 1. svet. vojni tja tudi preselil
in tam organiziral kriminalistično službo. 
Prof. dr. Reissa je nasledil prof. Marc Bischoff, švicarski
kriminalist, priznan tudi v mednarodnih krogih. V
svojem delu Znanstvena policija izčrpno obravnava
raziskovanje kaznivih dejanj, splošne kriminalitete in
ponarejanja.
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Sedem debelih zvezkov predstavlja delo plodovitega
znanstvenega delavca za kriminalistiko dr. Edmonda
Locarda iz Lyona. Po končani pravni in medicinski
fakulteti je 1910 dobil dovoljenje za ustanovitev policij-
skega laboratorija v Franciji, ki je zaslovel po  vsem svetu.
Omenimo še vrsto drugih znanstvenikov, ki so zdru-
žili, izpolnili in razširili napore svojih predhodnikov
ter uvedli znanstvene metode v kriminalistično-teh-
nično raziskovanje: Heindl, Sodrman, Meinert, O’Hara,
Kirk in drugi. 
Danes so zelo znani kriminalistični laboratoriji v
Wiessbadnu, Münchnu in Düsseldorfu v Nemčiji ter v
Lausanni v Švici, kjer je bilo tudi nekaj naših
strokovnjakov na izpopolnjevanju.
Izreden pomen za razvoj kriminalistične tehnike imajo
tudi mednarodne organizacije: Interpol, Europol,
projekti partnerskega medinstitucionalnega sodelo-
vanja, imenovani twinning, in druge.

6.2 Kako je bilo pri nas?  

Iz poročila kriminalističnega preiskovalnega odseka za
leto 1945 je razvidno, da sta bila za boljše uspehe pri
preiskovanju kaznivih dejanj organizirana tehnična
referata v Ljubljani in Mariboru. Opremljena sta bila z
najnujnejšimi fotografskimi in daktiloskopskimi pri-
pomočki. Istočasno so organizirali v obeh krajih
daktiloskopske kartoteke in tabele kriminalcev.
Leta 1947 so organizirali kriminalistično-tehnično službo
in ustanovili tehnični odsek pri MINOT, ki je deloval za
celo Slovenijo. V Mariboru, Celju, Novem mestu in Novi
Gorici so bili ustanovljeni tehnični referati.
Leta 1947 so organizirali prvi dvomesečni kriminali-
stičnotehnični tečaj, ki je bil kratek, vendar spodbuden
za nadaljnji razvoj službe.
Leta 1948 je bila organizirana kriminalističnotehnična
služba po navodilu tedanjega Ministrstva za notranje
zadeve FLRJ. Po tem navodilu so opravljali krimina-
lističnotehnično službo: glavna centrala  MNZ FLRJ,
centrale MNZ ljudskih republik in kriminalistično-
tehnični odseki in referati.
Kriminalističnotehničmi odsek je bil kot centrala
pristojen, da opravlja:

♦ identifikacijsko službo,
♦ tehničnopreiskovalno službo,
♦ vodenje splošnih evidenc,
♦ fotografsko službo,
♦ tehničnopreiskovalni laboratorij in
♦ kriminalistični  muzej.

Kriminalističnotehnični centri so:

♦ vodili evidenco nad kaznivimi dejanji,
♦ opravljali službo identifikacije, tako da so vodili

evidenco pogrešanih oseb in neznanih trupel,

♦ vodili centralno abecedno kartoteko, evidenco
pogojno izpuščenih oseb, evidenco oseb, ki jim je
bilo prepovedano gibanje v določenem kraju, 

♦ kazensko evidenco, 
♦ evidenco dogodkov – samomorov, delovnih nezgod

in elementarnih nesreč.

Poudarek dela je bil torej na vodenju kriminalističnih
evidenc.
Maloštevilni tehniki iz Ljubljane in Maribora so že
sodelovali tudi pri ogledih kaznivih dejanj ter tam
fotografirali, skicirali in iskali sledi. Narejenih je bilo
tudi že nekaj daktiloskopskih in grafoloških ekspertiz.
V Mariboru je bil 1949 organiziran šestmesečni kri-
minalističnotehnični tečaj in s kadrom so se le ne-
koliko okrepili tehnični centri. Zaradi njih in potreb
sta bila organizirana leta 1950 še tehnična centra v
Murski Soboti in  Kranju. 
Leta 1954, ko je bil organiziran enoletni kriminalistični
tečaj, se je nekoliko rešil problem maloštevilnih kadrov,
saj se je v njem usposobilo 21 kriminalističnih teh-
nikov.
Leta 1950 je bil ustanovljen kriminalističnotehnični
laboratorij za izdelovanje ekspertiz: daktiloskopskih,
kemijskih, balističnih, grafoskopskih in drugih za
potrebe takratnih uprav javne varnosti in za organe
pravosodja. 
Biološki laboratorij je bil ustanovljen 1971. Posebno
pozornost so namenili serološkim preiskavam, tj.
preiskavam krvi in človeških izločkov, las in dlak,
tekstilnih vlaken in drugim biološkim sledem.
Tečaji in seminarji so se vrstili tudi v naslednjih letih.
Tudi uprave javne varnosti so za miličnike organizirale
krajše in daljše tečaje ter jim omogočile praktično delo
v centru. 
Kriminalističnotehnični laboratorij, ki je 1970 štel
komaj 13 uslužbencev, od katerih je le eden imel visoko
izobrazbo, se je razvil v sodoben forenzični laboratorij.
Preimenoval se je v Oddelek za kriminalistično tehniko
in od 1991 dalje v Center za kriminalističnotehnične
preiskave Uprave kriminalistične službe. V centru je
bilo 38 zaposlenih, od tega 23 z visoko izobrazbo, med
njimi štirje magistri in dva doktorja znanosti.
Razvoj in napredek kriminalistične tehnike je vezan na
kriminalistične laboratorije, zavode in inštitute,
katerih raziskovalna dejavnost zajema skoraj vse veje
naravoslovnih znanosti. V svetu so že mnogo pred
nami začeli uvajati in uporabljati znanstvene metode
pri odkrivanju in dokazovanju kaznivih dejanj. Tudi
pri nas so spoznali, da metode, ki jih uporabljajo na
najrazličnejših področjih v naravoslovnih vedah,
uporabljajo tudi v kriminalistiki. Razlika med njimi pa
je v tem, da so prilagojene posebnim primerom, da
uporabljajo pri preiskavah minimalno količino snovi
in da je zato potrebna posebna tehnična oprema  ter
visokokvalificiran kader, ki zna presojati tudi s kri-
minalističnega zornega kota.
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Raziskave so pokazale, da kriminalističnotehnični
strokovnjak ne more obvladati celotnega  področja in
da je tudi tu potrebna ožja specializacija.
Posebej so bili opremljeni: kemijski, fizikalni,
grafoskopski, daktiloskopski, fotografski, fizikalno-
kemijski in biološki laboratorij.
“Lik” izvedenca je že dolgo določen. Ameriško
združenje direktorjev kriminalističnih laboratorijev -
ASCLD ima etični kodeks in angleški državni
forenzični laboratorij z več kot 1800 zaposlenimi
razpolaga s kodeksom delovanja. V njem so natančno
določeni  poklicni in osebnostni standardi.
Kriteriji, po katerih sodišče izbere dobrega izvedenca,
so naslednji:

♦ mora imeti univerzitetno izobrazbo,
♦ je stalni sodni izvedenec,
♦ mora imeti izkušnje, pridobljene pri reševanju

mnogih primerov,
♦ je znan kot raziskovalec, ki piše in objavlja v

strokovnih revijah,
♦ je na tekočem z zadnjimi dosežki na področju, za

katerega se je specializiral itd.

Evropsko združenje (mreža) forenzičnih laboratorijev -
ENFSI (European of Forensic Science institutes), ki je
bilo ustanovljeno 1995 v Rijswijku na Nizozemskem,
zagotavlja razvoj in kakovost forenzičnih preiskav v
Evropi. Združuje policijske in vladne forenzične
laboratorije, ki delujejo za potrebe policije, tožilstva in
pravosodja in pokrivajo široko področje forenzičnih
preiskav. Poleg 13 držav članic Evropske unije so bile
članice ob ustanovitvi tudi Norveška, Švica, Rusija in
Slovenija.
Tako je Center za forenzične preiskave – CFP (preime-
novan iz CKTP 5. 3. 2002) Uprave kriminalistične po-
licije Generalne policijske uprave Ministrstva za
notranje zadeve prva organizacijska enota MNZ, ki v
kaki organizaciji EU, kar je ENFSI ob začetku bil,
deluje kot enakopravna in spoštovana partnerica. 
Februarja 1998 je Ustavno sodišče izdalo odločbo o
ugotovitvi skladnosti drugega odst. 249. čl. ZKP z
ustavo. V obrazložitvi je med drugim zapisano, da je
“kriminalistični laboratorij” zaradi tega, ker je orga-
nizacijska enota uprave kriminalistične službe in s tem
organa, ki na podlagi zakona sodeluje pri izvrševanju
kazenskega pregona, pristranski in se mu izvedensko
delo v kazenskem postopku ne more zaupati.
Mnenje Ustavnega sodišča se je odrazilo na delovanju
sodišč. Sodišča so v kazenskih zadevah prenehala
odrejati CFP izvedenstvo in strokovnih mnenj, po-
danih na zaprosilo policije in tožilstva ter priloženih
obtožnic, ne sprejemajo kot dokaz. 
Mnenje Ustavnega sodišča je močno  vplivalo  na dejav-
nost CKTP – CFP in povzroča nemalo težav sodiščem. 
Večina ekspertiz, narejenih na podlagi zaprosila
policije, je bila priložena ovadbi in je končala na glavni

obravnavi kot pomemben materialni dokaz. V neka-
terih primerih so sodišča v zvezi z izvedenskimi mnenji
povabila strokovnjake CKTP – CFP kot priče ali kot
izvedence na glavno obravnavo.
Strokovnjaki Centra sicer opravljajo svoje delo
nepristransko in etično, kljub temu pa jim obdolženci
in branilci na glavnih obravnavah vse pogosteje očitajo,
da so v službi policije, da so zato njihova mnenja
pristranska in neobjektivna in jih sodišče ne sme
upoštevati, oziroma želijo izvedence, ki niso zaposleni
v organih pregona. Za mnoga področja forenzičnih
preiskav pa takih izvedencev zunaj CFP sploh ni.
Rešitev je nedvomno v večji samostojnosti Centra za
forenzične preiskave; direktno podrejen le ministru za
notranje zadeve bi gotovo zadovoljeval potrebe sodišča.
Ustanovitev še enega, zunaj policije, pa bi bil predrag in
nepotreben finančni strošek.   
CFP je ustanovljen v ta namen in je edini slovenski
forenzični laboratorij, ki mu manj strokovne in za
področje kriminalističnotehničnih preiskav neuspo-
sobljene ali celo nestrokovne inštitucije ali posamez-
niki, nikakor ne morejo konkurirati. Zato je stanje
izvedenstva v Sloveniji zaskrbljujoče (primer štirikrat-
nega umora v Tekačevem iz aprila 1997 je lep primer
neuspešne preiskave).
Delo kriminalistične tehnike lahko razdelimo na:

♦ kriminalističnotehnična opravila  pri ogledu in v
zvezi z ogledom,

♦ preiskave v kriminalističnotehničnih laboratorijih
in 

♦ posredovanje.

Področja so neločljivo povezana.
Kriminalističnotehnična opravila pri ogledu in v zvezi
z ogledom so:

♦ zavarovanje kraja dejanja ali dogodka,
♦ dokumentiranje stanja na kraju,
♦ iskanje sledi, ki so pomembne za nadaljnje pre-

iskovanje in dokazovanje,
♦ zavarovanje teh sledi,
♦ njihovo pošiljanje v preiskavo  ter
♦ zbiranje primerjalnega gradiva. 

V Sloveniji  opravljajo oglede policijske postaje in uradi
kriminalistične policije. Kriminalistični tehniki, stro-
kovnjaki za kriminalističnotehnična opravila pri og-
ledu sodelujejo pri vseh ogledih, ki jih opravlja
kriminalistična policija, in pri ogledih, ki jih opravljajo
policijske postaje same, če je ocenjeno, da je pomoč
kriminalističnega tehnika potrebna.
Policijske postaje opravijo veliko ogledov brez sodelo-
vanja kriminalističnega tehnika, vendar so krimina-
lističnotehnična opravila  pri teh ogledih  na prenizki
strokovni ravni, najdenih je malo uporabnih sledi.
Treba je izboljšati kakovost opravil pri ogledu  in uvesti
reden nadzor nad kakovostjo teh opravil ter vzpostaviti
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racionalno in učinkovito delovanje organizacijskih
enot kriminalistične tehnike.
Ugotovitve so povzete iz referatov  Janeza Golje, univ.
dipl. inž. fizike, direktorja CFP, ki jih je imel na prvih,
drugih in tretjih Dnevih varstvoslovja na Bledu, junija
2000, 2001 in 2002.
Pred njim so vodili kriminalistično tehniko v Sloveniji
naslednji strokovnjaki:
Vlado Vidic – od 1. 7. 1949 do 30. 9. 1974; tudi
ustanovitelj kriminalistične tehnike v Sloveniji in prvi
pisec o kriminalistični tehniki (Kriminalistična teh-
nika I - II skripta, Ljubljana 1958, Kriminalistična
tehnika za miličnike, skripta, Ljubljana, 1968, učbenik
Kriminalistična tehnika, Ljubljana, 1973. O mikro-
tragovima u kriminalističkoj obradi, Beograd, 1971 in
dr.) poleg tega pa tudi predavatelj predmeta kri-
minalistična tehnika.
Ciril Žerjav – od 1. 7. 1975 do 28. 2. 1982; napisal tudi
prvi učbenik (Kriminalistika, Ljubljana, 1983 in
dopolnjena izdaja Kriminalistika, Ljubljana, 1994) in
bil  predavatelj predmeta kriminalistika v SPŠ. 
Janez Golja,  univ. dipl. inž. – od  1. 5. 1982 do 30. 4.
1986, predavatelj na VPVŠ.
Zdravko Renčelj – od 1. 5. 1986 do 31. 8. 1990.
Janez Golja, univ. dipl. inž. – od  1. 9. 1990 dalje. 

6.3 Center za forenzične preiskave

Fizikalni laboratorij 

Namenjen je predvsem za identifikacijo strelnega
orožja (balistične preiskave) in ugotavljanje poškodb in
sledi na orodju, raznih drugih napravah in izdelkih
(splošno orodje, avtomobilske žarnice in pnevmatike,
ključavnice ipd.). Odkriva in identificira (primerja)
sledi stekla, barv, kovin, pnevmatik in drugih mate-
rialov, opravlja preiskave in raziskuje vzroke na poš-
kodovanih električnih napeljavah in napravah, stroje-
lomnih in drugih tehničnih okvarah. Rekonstruira
izbrisane številke na motorjih avtomobilov in mo-

torjev, na orožju in drugod ter ugotavlja sledi streljanja
na storilčevih rokah.
Najpogostejša opravila so:

♦ vrstična elektronska mikroskopija za opazovanje
površin različnih vzorcev,

♦ primerjalna analiza,
♦ izstreljevanje primerjalnih nabojev v bazen,
♦ identifikacija neznanega orožja,
♦ analiza sledi na zapornih mestih cilindrične klju-

čavnice in
♦ ugotavljanje vzroka za nastanek prometne nesreče.

Kemijski laboratorij

Analizira neznane snovi, ki jih najdejo pri vlomih,
prometnih nesrečah, požarih, požigih, krvnih deliktih
in drugje. Identificira droge, zdravila, strupe, olja,
barvila, lepila, eksplozive, umetna gnojila, kisline, luge,
hrano, onesnaženo vodo, insekticide, papir, kovine itd.
V velikem porastu je identifikacija najrazličnejših
psihotropnih sredstev.
Najpogostejša opravila so:

♦ analize sledi eksploziva, drog in drugih toksičnih
snovi (preiskava s plinskim in tekočinskim kro-
matografom),

♦ uporaba klasičnega kemijskega laboratorija, ki pri-
pravlja in preliminarno preiskuje vzorce za instru-
mentalne analize,
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♦ uporaba  plinskega kromatografa s pirolizno enoto,
♦ uporaba plinskega kromatografa z masnim detek-

torjem,
♦ uporaba FTIR spektrometra in atomskega absorb-

cijskega spektrometra,
♦ uporaba diamantne celice za FTIR.

Laboratorij za  biološke preiskave

Z mikroskopskimi metodami preiskuje tekstilna
vlakna (kontaktne mikrosledi), lase, dlake, drobce lesa
in razne botanične sledi. S hematološko  serološkimi
metodami pa analizira sledi krvi, sline, sperme in
znoja. V zadnjih letih vključuje v preiskave tudi
uporabo genetskih preiskav z DNK (deoksiribonu-
kleinska kislina), ki postaja vodilna forenzična tehnika
pri identifikaciji storilcev in izločitvi osumljencev, ko je
na kraju dejanja najdena biološka sled.
Prednosti teh preiskav:
Njihovo ustanovitev je narekovala:

♦ tehnologija DNK, ki je zelo hitra, saj so rezultati
analiz na voljo že v 24 – 48 urah, kar že v
predkazenskem postopku učinkovito pomaga pri
iskanju storilcev kaznivih dejanj,

♦ preiskave z DNK so uspešno uporabljene pri
izločitvi napačno osumljenih (npr. pri umorih v
Tekačevem so s pomočjo preiskave DNK izločili
približno 600 osumljenih),

♦ odstotek povratni-
kov pri mnogih
kaznivih dejanjih je
veliko višji, kot bi se
pričakovalo na pod-
lagi odstotka novih
storjenih kaznivih
dejanj v dani po-
pulaciji,

♦ analize sledi DNK
iz nerešenih kaz-
nivih dejanj se lah-
ko hranijo vrsto let. 

V Sloveniji je uporaba
zbirk podatkov DNK
za iskanje storilcev in

ugotavljanje povezanosti med različnimi kaznivimi
dejanji postala rutinski del kazenskega preiskovalnega
procesa.  
Najpogostejša opravila so:

♦ uporaba visoko kakovostnih stereomikroskopov pri
preliminarni preiskavi sledi kontaktnih tekstilnih
vlaken,

♦ uporaba primerjalnega mikroskopa – projektina za
ugotavljanje morfološko istovetnih spornih sledi,

♦ uporaba vrstičnega elektronskega mikroskopa,

♦ analize s serološkimi metodami z različnimi an-
tiserumi in napravami, kot so centrifuge in elek-
troforetske aparature.

Daktiloskopski laboratorij

♦ Ugotavlja identiteto oseb, ki so brez dokumentov,
ali se izdajajo pod lažnim imenom, ter identiteto
neznanih trupel, po sledeh prstov in dlani, ki jih
najdejo na kraju dejanja, pa ugotavlja storilce kaz-
nivih dejanj.

♦ Vodi centralno splošno daktiloskopsko kartoteko,
kartoteko odtisov dlani in kartoteko neidentifi-
ciranih sledi, najdenih na kraju kaznivega dejanja.

♦ Daktiloskopira  obsojence v ZPKZ.
♦ Ugotavlja istovetnost naših državljanov na prošnje

tujih policij itd.

Najpogostejša opravila so:

♦ izdelava daktiloskopske ekspertize  in
♦ izdelava daktiloskopskega strokovnega mnenja.

Laboratorij za preiskave dokumentov in pisav

Preiskuje rokopise oziroma podpise. Po “grafoskopski
metodi” išče splošne in individualne rokopisne
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značilnosti oziroma razlike med sporno pisavo (prijava,
oporoka itd.) ter primerjalno pisavo osumljenega
oziroma obdolženega. 
Po enakem principu ugotavlja tudi, ali je bilo sporno
tipkano besedilo napisano s pisalnim strojem, katerega
primerjalni tipkopis je na razpolago.
Če nastane vprašanje, s katerim pisalnim strojem je
bilo nekaj napisano, se določi najprej formula
pisalnega stroja, nato pa njegovo znamko z enakimi
karakteristikami pisalnega stroja, kot jih ima sporni
tipkopis ter tako določi znamko pisalnega stroja.
Najpogostejša opravila so:

♦ natančen pregled spornih dokumentov in ban-
kovcev z videospektralnim primerjalnikom pod
ultravioletno, modro in infrardečo svetlobo,

♦ primerjava ponarejenega in originalnega bankovca
in dokumentov z opisom razlik.

Oddelek  za  tehnično  varovanje

Najpogostejša so naslednja opravila:

♦ propaganda in prikaz varnostnih elementov za
vrata podjetja Wink-Haus,

♦ propaganda in prikaz uporabe konveksnega
ogledala za pokrivanje prostorov (za trgovine,
banke in tam, kjer se zmanjšuje fizično varovanje),

♦ propaganda in uporaba avtomobilskega trezorja in 
♦ organizacija montaže teh naprav. 

KORISTNI NASVETI

Črne kronike v javnih občilih so polne poročil o
vlomih, ropih, krajah in tatvinah. Tisti, ki se ukvarjajo
s tovrstnimi “dejavnostmi”, so pri svojem delu vedno
bolj predrzni in tudi vedno bolj iznajdljivi. Zadrži jih le
redko katera ključavnica in tudi alarmne naprave niso
pretrd oreh. Kaj storiti, da se ne bi kdaj  v črni kroniki
ukvarjali tudi z našim primerom?
Svoj dom lahko pred vlomilci zaščitimo na več načinov.
Tudi za “domačo” rabo se vedno bolj uveljavljajo

elektronske varnostne naprave. Protivlomni sistemi so
običajno sestavljeni iz senzorjev, alarmne centrale,
tipkovnice in sirene.
Učinkovitost celotnega sistema je odvisna od vsakega
posameznega dela. Elektronika alarmne centrale je
običajno skrita v kovinski omarici, kjer sta tudi trans-
formator in akumulator. Do alarmne centrale ne
potrebujemo vsakodnevnega dostopa, potrebujemo pa
dostop do tipkovnice, preko katere “komuniciramo” z
alarmnim sistemom. Običajno je vgrajena v bližini
vhodnih vrat, pomembno pa je, da je pregledna, njena
uporaba pa preprosta.
Na alarmno napravo so vezani senzorji, ki zaznavajo
gibanje  oziroma spremembe in sprožijo alarm.
Za varovanje stanovanjskih objektov so najbolj
razširjeni notranji infrardeči senzorji, pa tudi senzorji
dvojne tehnologije – v enem senzorju sta združena
infrardeči in mikrovalovni senzor. Infrardeči zazna
spremembo temperature, mikrovalovni pa vsak vstop v
varovani prostor (tak princip varovanja je imel tudi
muzej ONZ). Senzorji dvojne tehnologije omogočajo
tudi uporabo tako imenovane “antimasking” teh-
nologije, kar pomeni, da senzor sproži alarm, ne glede
na to, ali je sistem vključen ali ne. 
Ta funkcija je primerna predvsem za javne prostore:
nakupovalne centre, banke ipd. Za objekte, kjer je
veliko steklenih površin, strokovnjaki priporočajo
senzor loma stekla. Ta zazna in sproži alarm ob
značilnem zvoku lomljenja stekla, občutljiv pa je tudi
za zvoke, ki nastanejo ob rezanju stekla.
Večina alarmnih  naprav omogoča priklop različnih
požarnih senzorjev. Za učinkovito zaščito pred požari
je priporočljiva vgradnja vsaj enega takšnega senzorja v
vsaki etaži oziroma nadstropju hiše. Območje centrale,
na katero so priključeni požarni senzorji, je aktivno
tudi v primeru, ko alarmni sistem ni vključen.
Če za vgradnjo alarmnega sistema ne želimo vrtanja v
stene in vlečenja kablov, so na voljo brezžične alarmne
naprave. Če se alarm sproži, vgrajeni komunikator
omogoča klic na centralo, zato je priporočljiv priklop
telefonske linije, sicer pa večina brezžičnih sistemov  za
delovanje potrebuje omrežno napetost. Z brezžičnim
sprejemnikom, ki omogoča priklop brezžičnih senzor-
jev, se lahko nadgradi tudi žični sistem (še vedno ostane
žična povezava med tipkovnico in alarmno napravo).
Če alarmnega sistema nimamo, lahko dom zavarujemo
s kakovostno mehansko varnostno napravo, in sicer s:

♦ prečno zaporo za vrata,
♦ protivlomnimi vrati (notranjost vratnega krila je iz

jeklene pločevine, ključavnica na cilindrični vložek
ali trezorski ključ pa vrata zaklene na več mestih),

♦ protivlomno ključavnico,
♦ kovinskimi rešetkami za okna ipd.

Z močnimi zapahi na notranji strani  in z dodatnimi
ključavnicami lahko zavarujemo tudi balkonska,
terasna in garažna vrata. 

Muzej organov za notranje zadeve

224

Oddelek za tehnično varovanje



Lahko se odločimo za varnostne rolete na motorni
pogon (možno je tudi daljinsko krmiljenje), ki so
priporočljive zlasti za garažna, balkonska in terasna
vrata v pritličju hiše. Elektromagnetna zavora, vgrajena
v motorju, skupaj z varovalom proti dvigu, preprečuje
nasilno dviganje rolet.
Če smo pogosto dlje časa zdoma, si lahko omislimo
avtomatsko zapiranje in odpiranje senčil na terasi ozi-
roma balkonu – na programski stikalni uri nastavimo čas
odpiranja in zapiranja tende ali markize. Tako bo hiša
delovala “naseljeno”, tudi če nas več dni ne bo doma.
Marsikdo hrani v stanovanju dragocenosti, kot so
dragi kamni, zlatnina, vrednostni papirji, denar in
podobno. Če že ne zaupate trezorjem v bankah  in
imate te stvari radi vedno pri roki, si je priporočljivo
omisliti trezor. Na voljo jih je več vrst različnih velikosti
in iz različnih materialov, tudi iz materiala, odpornega
proti ognju. Med seboj se razlikujejo tudi po načinu
vgradnje (prostostoječi, vgradni), predvsem pa po
načinu zaklepanja. Nekateri modeli se lahko zaklepajo
z enim ali dvema ključema, drugi samo s ključavnico
na šifro, spet tretji se zaklepajo s kombinacijo
ključavnice na ključ in ključavnice na šifro.     

Fotooddelek 

Opravlja naslednja dela:
♦ fotografiranje v črnobeli tehniki,
♦ fotografiranje v barvni tehniki,
♦ audio- in videosnemanje in videoprint.

Pri svojem delu uporablja:
♦ UV, IR, splošno, repro, makro, stransko, tropozno

in portretno fotografijo,
♦ terenska foto- in videosnemanja, kjer ni možne

laboratorijske obdelave.

Najpogostejša opravila so:
♦ delo v črnobeli temnici,
♦ delo v fotoateljeju,
♦ delo v videostudiu,
♦ delo pri aparatu z barvno fotografijo (Minilab –

procesor Kis 2010).

Fotooddelek je osnova vseh dejavnosti kriminalistično-
tehničnih laboratorijev in kriminalističnotehnične
službe nasploh. Zato se je njegovo področje tudi pri nas
razvilo od črnobele fotografije do fotografij z uporabo
polarizacijskih in raznovrstnih barvnih filtrov.
Številčno stanje laboratorijskih preiskav pri preisko-
vanju kaznivih dejanj, ki jih je opravil Center za
forenzične preiskave 2000, je naslednje:
♦ v fizikalnem laboratoriju 605 preiskav,
♦ v kemijskem laboratoriju 857 preiskav,
♦ v biološkem laboratoriju 897 preiskav,
♦ v daktiloskopskem laboratoriju 198 preiskav in 
♦ v laboratoriju za preiskave dokumentov in pisav

653 preiskav.

Opravila Centra za forenzične preiskave v letu 2000 od
najpogostejših do manj številnih:

♦ sledi obutve – 1053 preiskav,
♦ mamila – 638 preiskav,
♦ slina – 627 preiskav,
♦ sledi strelnega orožja – 262 preiskav,
♦ rokopisi – 129 preiskav,
♦ vlakna – 118 preiskav,
♦ lasje – 99 preiskav,
♦ sledi prometnih nesreč – 95 preiskav,
♦ sledi požarov in eksplozij – 88 preiskav in
♦ onesnaženje vode – 24 preiskav.

V dejavnost Centra sodi od 1. decembra 1995 tudi
delovanje na področju bombne zaščite. Njegova glavna
opravila so:

♦ protibombni pregledi v zvezi z varovanimi osebami,
♦ odstranjevanje in onesposabljanje neformacijskih

eksplozivnih naprav,
♦ sodelovanje pri ogledih krajev eksplozije bombe in
♦ usposabljanje policistov za delovanje na področju

bombne zaščite.

Reorganizacija predvideva vključitev fotografskega
laboratorija v oddelek za fizikalne preiskave in usta-
novitev oddelka za razvoj in usposabljanje.

Center za forenzične preiskave pri GPU (do 5. 3. 2002 Center za kriminalističnotehnične preiskave)
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7.1  Zgodovinski razvoj

Ljudje so se vseskozi bojevali proti zločincem in jih z
različnimi kaznimi odvračali od hudodelstva. Zgo-
dovina je potrdila dejstvo, da so posamezniki ali skupine
kršili nenapisana pravila že pred nastankom države.
Skupnost je reagirala proti takemu obnašanju z
uporabo prisilnih sredstev. 
Oblike kršenja pravil, obnašanja in načini reagiranja so
se menjavali z razvojem družbe, z ekonomskimi in
kulturnimi spremembami.
Brezrazredna družba je najpogosteje uporabljala
naslednje prisilne ukrepe:

♦ izgon,
♦ krvno maščevanje ali
♦ odkupnino.

S pojavom razredne družbe je nastala tudi privatna
lastnina. Nastajale so države z različno ekonomsko in
družbeno strukturo. Tudi takrat so se pojavljali ljudje
ali posamezniki, ki so z dejanji kršili red v državi. 
Pojem zločina je bil v različnih dobah različen. Uboj
sužnja nekaj časa ni veljal za zločin, na drugi strani pa
je zločin storil moški, ki je ležal “z devico, pripadajočo
kralju”. Če je v 14. stol. v Angliji delavec nosil obleko,
primerno samo višjim slojem, je s tem zagrešil zločin.
Znan je tudi boj proti čarovništvu, ki so ga katoličani
bili prav tako vneto kot protestanti, in se je v 16. stol.
razplamtel po vsej Evropi.
Dokazovanje zločina ni imelo enotnega pomena.
Duhovnik se je lahko otresel suma zločina že s tem, da
je v svojem mašniškem plašču prisegel, da ni storilec.
Če za druge zemljane ni bilo neovrgljivih dokazov, je
odločala o njihovi krivdi “božja sodba”. Ob “obredih
dokazovanja krivde” so gledalci molili, da bi “bog
razodel resnico”.
Krivdo so ugotavljali tudi s soočiščenjem (compur-
gatio), pri čemer je moralo več ljudi priseči, da
verjamejo v osumljenčevo nedolžnost. V Angliji so
žensko, osumljeno čarovništva, potapljali, da bi
dognali, ali je čarovnica ali ne. Zvezali so jo podolgem
in počez in jo vrgli v vodo. Če je ostala na površini, so
jo potegnili ven, da so jo kaznovali kot čarovnico; če se
je potopila, je dokazala svojo nedolžnost s smrtjo. 
Kakor je bilo v tedanjem času nesmiselno, nehumano
in neupravičeno dokazovanje krivde in ugotavljanje
storilca, tako nehumane so bile tudi kazni. 
C. Hebbert v knjigi Zgodovina zločinstva in kazni
podrobno opisuje grozovitosti, ki so jih v Angliji in

njenih kolonijah prestajali hudodelci. Za ljudi, ki niso
mogli kazni plačati ali katerih premoženje ni imelo
vrednosti, niso poznali milosti. Tudi izdajalci, goljufi
in potepuhi niso bili deležni milosti. Potepuhom so
vžigali na prsi ali na ramo črko V in jih prodajali. Tudi
druge evropske dežele niso zaostajale za krutostjo.
Človeku, ki je hotel umoriti Ludvika XV., so odžagali
roko, mu v odrezani ud nalili raztopljeni svinec in vrelo
olje, mu z nožem zrahljali kosti in sklepe in ga
razčetverili.
V Nemčiji so uporabljali zibelko z bodicami, nate-
zalnico in druge mučilne, za današnji čas neverjetne,
naprave. 
Usmrtitve so bile javne. Ljudje so vreli  na “prizorišče”,
ne zato, da bi videli storilca kaznivega dejanja, temveč
zato, ker je bil uporabljen nov način usmrtitve.
Obešanje se je odvijalo počasi, obešenec se je s prsti
dotikal odra in se počasi davil. Obsojenčevo truplo so
po “obredu” prerezali od vratu do konca prsi in izrezali
drobovje. Včasih so bili  pri justifikaciji še opazni znaki
življenja.
V Franciji so bile javne usmrtitve še vse do leta 1939.
Med pariško svetovno razstavo 1899 si je usmrtitev
Allorta in Lelliera ogledalo več ljudi kot dotlej Eifflov
stolp.
Usmrtitveni obredi  niso veliko zalegli. Ljudi so navajali
le na kri in na nasilje, ki jim je postalo del vsakdanjega
življenja. Niso mogli čutiti, da je nasilje neopravičljivo.
Zlasti v Angliji se je hudodelstvo tako razširilo, da so se
združevali v tolpe po več sto ljudi. Imeli so svoje urad-
nike, ki so delili naropani plen. V takšne tolpe se niso
združevali samo reveži in potepuhi, pač pa tudi dobro
situirani ljudje, ki so se krepčali z napoji, nato pa “delali”
v trenutkih nedovzetnosti za razum in človečnost. 
Nihče ni cenil človeškega dostojanstva: ne hudodelci,
ne sodniki, ne izvrševalci obsodb.        
Posebno poglavje so bili čarovniški procesi.
“Letele so na metlah, živalih, na palicah, se same
spremenile v ptice ali pa so se namazale s posebno
“žavbo” in so jim zrasle perutnice. Na križpotjih in vrh
nedostopnih gora so se pečale s hudičem, se naučile
čaranja in v dolini kmetom pošiljale točo, zakrivile
smrt krave ali slab pridelek. Čarovnice, coprnice, vešče
so bile strah in trepet poštenega krščanskega človeka. 
Bile so plod ljudske domišljije, ki je iskala krivca za
nesreče in nerazložljive naravne pojave in tarča
deželnega prava, ki je coprništva obsojene žrtve na
krute načine poskušalo iztrebiti.”
Čarovniški procesi veljajo za eno najbolj grozljivih
poglavij v zgodovini izvrševanja kazni. Temni srednji
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vek, goreče grmade in kričanje spodbujajočih gledalcev,
so podobe, ki velikokrat niso točne. 
Zaradi napačnih predstav se v zadnjih desetih letih pri
nas radodarno odpirajo arhivi, na dan prihajajo novi
dokumenti, ki pričajo o krutih časih čarovništva.
Čarovniški procesi niso značilnost srednjega veka.
Začeli so se po odkritju Amerike in dosegli vrh v 16. in
17. stol. Zadnje v Evropi, in tudi v Sloveniji, srečamo še
v drugi pol. 18. stol. Tudi ni bila cerkev tista, ki je
pripravljala takšna sojenja. Sprva je sicer procese res
imela v rokah cerkvena inkvizicija, oziroma papeški
organ za pregon krivovercev, ki je bil ustanovljen 1231
in so ga vodili dominikanci, k razširitvi je veliko
pripomogla tudi 1532 izdaja Constitutio Criminalis
Carolina, toda kmalu je prevzelo vajeti civilno pravo z
deželnoknežjimi sodniki na čelu, ki so delili pravico po
novih cesarskih zakonih. 
Čarovništva niso bile obsojene samo ženske, ampak je
bila vsaka četrta žrtev moški, med obtoženimi pa so
bili tudi duhovniki. Žrtve so bile večinoma
nepriviligiranega, kmečkega rodu, prebivalci trga,
redkeje mest, plemiči skoraj nikoli, saj je zanje veljala
drugačna postava.
Slovenija se uvršča visoko v vrh množičnih procesov,
predvsem v 17. in  še v 1. pol. 18. stol. Najhuje je bilo na
Štajerskem (v Mariboru, Ljutomeru, Hrastovcu) in na
Kranjskem (v Ljubljani, Ribnici, Krškem).
Eden najbolj dokumentiranih procesov se je zgodil v
Ribnici 1701. Med zadnjimi so bili gotovo tisti iz
Metlike, Gornje Radgone in  Krškega (prva dva 1745 in
domnevno zadnji navedeni 1757). V Metliki je zaradi
razbesnelih domačinov morala posredovati celo Marija
Terezija, ki je tja poslala vojsko. Dva zapornika iz
Gornje Radgone sta od treh prišla živa iz zaporov. 
Oblast je pod vplivom razsvetljenstva postajala sča-
soma vse bolj skeptična do čarovništva, tako da so se
sojenja po 2. pol. 18. stol. končala pogosto le z de-
narnimi kaznimi.
Sojenja so bila izredno kruta. Coprnice so obravnavali
kot najhujše zločince, ki se jim ne sme prizanašati, saj
jim ob strani stoji sam zlodej in jim pomaga. Žrtve so
običajno postrigli in jih oblekli v posebne raševinaste
srajce, da si ne bi mogle pomagati z amuleti. Rablji,
sodni izvrševalci oblasti, so na telesih iskali znamenja,
ki naj bi jih pustil hudič, ko je izbrano opraskal in jo z
njeno krvjo vpisal v svojo knjigo. Znamenje je bilo
pogosto kar materino.
Ker so žrtve sprva zanikale vse nesmiselne obtožbe, jih
je čakalo nečloveško mučenje, ki se je stopnjevalo,
običajno do smrti: drobljenje palcev, sklepov, mučenje
na čarovniškem stolu z bodicami, vrtenje na kolesu z
rezanjem udov, natezanje, kuhanje v vodi ali olju,
sežiganje na grmadah, potapljanje ipd. V najhujših
primerih so žrtvam  trgali meso z živega telesa.
Ob takem mučenju je žrtev seveda priznala vse, kar je
sodnik hotel slišati, naznaniti pa je morala še svoje

pomočnike, kar je imelo za posledico vedno nove
procese. 
Sodni postopki so se opirali predvsem na kazenski
zakonik  Habsburžana cesarja Karla V. iz l. 1532, že
citiran, Constitutio Criminalic Carolina, in na teore-
tična dela o boju proti čarovništvu, med katerimi je
najbolj znana knjiga inkvizitorjev Jacoba Sprengerja in
Heinricha Institorisa iz 1486 Malleus Maleficiarum.
Presenetljivo je, da so bili sodniki izobraženci. V
ribniških procesih  je deloval deželnoknežji sodnik  dr.
Janez Hočevar, član obeh takratnih ljubljanskih
akademij, Academie operosorum in Academie
philharmonicum. Po krutosti sta ga presegla v Gornji
Radgoni Janez Wendtseisen in na Štajerskem Lovrenc
Lampertič, ki je coprnice pošiljal žive na grmado
(drugod so jih prej obglavili). Vir pravi, da je imel v
Ljutomeru zaprtih kar štirideset žrtev. 
Ribniški proces je doživel tudi literarno upodobitev.
Fran Jaklič ga je konec 19. stol. oživil v romanu Zadnja
na grmadi. Ob 300–letnici dogodka, so roman
ponatisnili in ga izdali skupaj z zgodovinsko razlago
ter s prevodom zapisnika čarovniškega procesa.
Spomin nanj je tudi majhna stalna razstava v stolpu
ribniškega gradu, gradivo pa je tudi v zbirki muzeja
Policijske akademije.

7.2 Kazenska zakonodaja v R Sloveniji  

Razvoj sistema izvrševanja kazenskih sankcij je v svoji
zgodovini  tesno povezan z razvojem države in prava.
Država z njim  uresničuje svojo funkcijo prisiljevanja k
spoštovanju pravnih in drugih norm. Država  v okviru
kazenske zakonodaje določa sistem kazni in opre-
deljuje namen kaznovanja. 
Če je zakonodaja v starem in srednjem veku določala
namen kazni kot maščevanje storilcu za storjeno
kaznivo dejanje, zaradi katerega mora prestati trpljenje
ali najhujše – smrt, je od 16. stol dalje z razvojem
kazenskopravne znanosti vse bolj začela prevladovati
kazen odvzema svobode, njen namen pa sta vse bolj
postajala prevzgoja in vračanje storilca v družbo. 
Sistem izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji ima
svoje začetke že med NOB. Razvijal se je vzporedno z
razvojem nove ljudske oblasti. Organi oblasti in
poveljstva so izdajali predpise o organizaciji vojaških
sodišč in njihovi pristojnosti. Določali so kazniva
dejanja, kazni in pozneje varnostne ukrepe, postopek
pred sodišči in nekatere oblike izvršitve. Kazni
odvzema svobode ni bilo, ker je v razmerah NOB ni
bilo mogoče izvršiti. Nadomestile so jo razne oblike
prisilnega dela.
Do sprejetja Zakona o vrstah kazni, ki ga je sprejelo
Predsedstvo AVNOJ-a 5. 7. 1945 so imeli razni predpisi
poleg kazni tudi nekatere odločbe o izvršitvi kazni.
Določali so tudi organe za izvršitev na osvobojenem in
zasedenem ozemlju.
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Začasno navodilo o izvršitvi kazni, ki je izšlo 27. 9.
1945, sta podpisala minister za notranje zadeve in
minister za pravosodje vlade DFJ. Navodilo je
poudarjalo prevzgojo obsojenih oseb z odvzemom
svobode in odvzemom svobode s prisilnim delom v
“duhu zvestobe domovini, delovne discipline in
častnega odnosa do družbe”, usposabljanje obsojenca
za skupno življenje in utrjevanje tistih značajskih
potez, ki naj ga odvračajo od tega, da bi nadaljeval s
kaznivimi dejanji.  
Razširjeni in sprejeti zakoni o izvršitvi kazni so si
sledili v letih 1948, 1951 (ko je Zvezna skupščina
sprejela nov celovit kazenski zakonik in je tudi prvič
določal postpenalno zaščito obsojenih oseb preko
odborov državljanov pri okrajnih in mestnih ljudskih
odborih. Kot novost je v tem času bila ustanovljena
pazniška služba  za zavarovanje. Do takrat so to nalogo
opravljali delavci milice. Tedaj so bili prvič ustanovljeni
tudi odprti kazensko-poboljševalni zavodi, 1955 (po
katerem se izvršujejo kazenske sankcije: kazni,
varnostni ukrepi in vzgojni ukrepi, katerih namen
izvršitve kazni odvzema prostosti, to je zapora,
strogega zapora in mladoletniškega zapora, je uspo-
sobitev obsojenca, da po vrnitvi v prostost živi in dela v
skladu z zakoni in izpolnjuje dolžnosti člana družbe),
1960 (ko je Zvezna skupščina sprejela prvi zakon o
poslovanju gospodarskih enot kazenskih poboljše-
valnih zavodov), 1968 (ko so se prenesle zadeve, ki so se
nanašale na izvrševanje kazni odvzema prostosti od
organov za notranje zadeve na republiške upravne
organe, ki so bili pristojni za pravosodje in sodišča, ta
težnja je nastajala po Brionskem plenumu), 1971 (ko je
bilo preneseno urejanje izvrševanja kazenskih sankcij v
pristojnost republik in pokrajin), 1973, 1974, 1976,
1977 (v katerem je kazenski zakon SRS prvič določil
meje izvršitve kazenskih sankcij, ki se glasi: “Z ustavo
in zakoni zajamčene pravice tistih, proti katerim se
izvršujejo kazenske sankcije, se smejo v skladu z
zakonom odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da
se uresniči namen posameznih sankcij.”), 1979, 1982,
1989 (ko Ustavni amandma k Ustavi SRS določa, da se
smrtna kazen v SRS ne sme predpisati), 1992, 1993,
1994, 1997, 1998, 1999 in 2000.
Zakoni o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij, dopolnilne odločbe in
drugo, so dosledno upoštevali namen izvršitve kazni. 
Kot najpomembnejšo spremembo v razvoju sistema
izvrševanja kazenskih sankcij v povojnem obdobju je
treba šteti dejstvo, da je bilo leta 1971 z ustavnimi
amandmaji k Ustavi RS Slovenije področje izvrševanja
kazenskih sankcij prenešeno v republiško pristojnost.
Določeno je bilo, da ureja zadeve izvrševanja kazenskih
sankcij in vzgojnih ukrepov Skupščina SRS z zakonom. 
5. julija 1973 je Skupščina SRS sprejela prvi enotni
zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, v katerem so
bile povzete določbe prejšnjega zveznega zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij – IKS in zakona o

poslovanju gospodarskih enot kazenskih poboljše-
valnih zavodov ter določbe republiških zakonov o IKS
in o izvrševanju vzgojnih ukrepov – IVU. 
Po tem zakonu so prišle do veljave v največji meri
pridobitve penološke znanosti in prakse, ki so pozneje
področje IKS dvignile nad raven, ki je bila značilna za
druge republike Jugoslavije. Pomembne so postale
nove rešitve v smeri utrjevanja zakonitosti, huma-
nizacije, večje možnosti individualizacije izvršitve
kazni, povečanja prevzgojnih prizadevanj zavodov in
povečanega obsega pravic obsojencev v stikih z
zunanjim svetom, podaljšanega počitka do 25 dni,
razširitve invalidskega zavarovanja, ugodnosti prostih
izhodov, nadaljevanja poklicne dejavnosti, širših
možnosti izobraževanja, pomoči odpuščenim obsojen-
cem, širše uporabe polodprtega in odprtega režima
prestajanja kazni, poudarek pa je bil dan tudi
klasifikaciji pri krajših kaznih.
Prvič so bile tudi na novo opredeljene možnosti
izvrševanja varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja
alkoholikov in narkomanov v zdravstvenih zavodih.
Ustava SRS iz leta 1974 je dala podlago za sprejem
prvega celovitega kazenskega zakonika SRS, ki je začel
veljati 1. 7. 1977 in ki je v skupnih določbah prvič določil
meje izvršitve kazenskih sankcij s tem, ko je določil, da
se smejo z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih,
proti katerim se izvršujejo kazenske sankcije, v skladu z
zakonom  odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da
se uresniči namen posameznih sankcij.    
Sprejetje ustave iz leta 1974 in Kazenskega zakonika
SRS iz leta 1977 je zahtevalo tudi uskladitev zakona o
IKS  z ustavo in novimi določili kazenskega zakonika.
Sprejeto je bilo stališče, da je treba sprejeti nov zakon,
ki naj obsega le tiste določbe o IKS, ki morajo biti
določene z zakonom, vse druge pa naj se uvedejo s
podzakonskimi akti. Nov zakon o IKS  je začel veljati 3.
septembra 1978 in je veljal do sprejema sedanjega
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.  
Zakon je bil za tisti čas eden najmodernejših s tega
področja v Evropi. Vseboval je vrsto rešitev, ki jih
povzema tudi novi Zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij in ki so služile in še služijo kot vzorec za
urejanje podobnih vprašanj v evropskih državah. V
zakonu so bili sprejeti vsi dotedanji dosežki penološke
znanosti in prakse, na podlagi katerih se je izoblikoval
model izvrševanja kazni, ki je upravičeno dobil vzdevek
“slovenski model izvrševanja kazenskih sankcij”.
Novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij – ZIKS  so
zahtevali predvsem osamosvojitev države, nova ustava
in na njeni podlagi vrsta zakonov in drugih predpisov,
ki zadevajo tudi področje izvrševanja kazni. Med njimi
je treba posebej omeniti Kazenski zakonik, ki prinaša
bistvene novosti tudi za ZIKS. Tako je bilo treba
opustiti izvrševanje tistih kazni, ki jih v novem
kazenskem zakoniku ni, na primer smrtne kazni,
(ukinjena 1989), ki je bila v Sloveniji zadnjič izvršena
leta 1959, kot tudi kazni zaplembe premoženja, po
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drugi strani pa je bilo treba vpeljati način izvrševanja
novih kazenskih sankcij, ki jih prejšnja materialna
zakonodaja ni poznala. 
ZIKS je bil sprejet v Državnem zboru na 19. seji 23.
februarja 2000. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št.
22/2000 z dne 10. marca 2000, po določbi 267. člena pa
je začel veljati trideseti dan po objavi, to je 9. aprila
2000. Predstavlja del kaznovalnega prava, kamor
spadajo še Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem
postopku, Zakon o prekrških in Zakon o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja. Vsebinsko je vezan na
določbe navedenih kazenskopravnih zakonov. 
Med kazenskimi sankcijami so v ospredju Kazenskega
zakonika predvsem kazni. Najpomembnejša je kazen
zapora, saj zadeva neposredno temeljno svoboščino
človeka, to je pravico do svobode. Sicer pa določa
Kazenski zakonik kot kazni še denarno kazen,
prepoved vožnje z motornimi vozili in izgon tujca iz
države. Med opozorilnimi kazenskimi sankcijami  so z
zakonom urejene  pogojna obsodba, pogojna obsodba
z varstvenim nadzorom in sodni opomin.
Poleg tega se smejo storilcem kaznivih dejanj izrekati
tudi varnostni ukrepi, kot so obvezno psihiatrično
zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, obvezno
psihiatrično zdravljenje na prostosti, obvezno zdrav-
ljenje alkoholikov in  zasvojencev z drugimi drogami,
prepoved opravljanja poklica, odvzem vozniškega
dovoljenja in odvzem predmetov.  
Kazenski zakonik vsebuje še vzgojne ukrepe in kazni za
mladoletnike. Med vzgojne ukrepe štejemo ukor,
navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega
varstva, oddajo v vzgojni zavod, oddajo v prevzgojni
dom in oddajo v zavod za usposabljanje. Kaznovanje je
namenjeno starejšim mladoletnikom (to je tistim, ki so
že dopolnili 16 let), možno jim je izreči denarno kazen
in mladoletniški zapor.
Poleg nove domače zakonodaje, na podlagi katere je bil
sprejet novi ZIKS, je treba upoštevati še celo vrsto
predpisov z mednarodno pravno veljavo, ki zahtevajo
uskladitev v notranji zakonodaji.
Že na prvem kongresu Združenih narodov  o prepreče-
vanju prestopništva in ravnanju s prestopniki v Ženevi
1955 so bila sprejeta Minimalna pravila o ravnanju z
zaporniki. Pravila vsebujejo prepoved vsakršne diskri-
minacije zaprtih oseb. Govorijo o klasifikaciji različnih
kategorij zapornikov, ki naj bodo razdeljeni v različne
zavode, in sicer glede na spol, starost, prejšnje življenje,
zakonite razloge za odvzem prostosti in potrebno obrav-
navo. Nadalje vsebujejo vprašanja v zvezi z nastanitvijo,
osebno higieno, obleko, posteljnino in prehrano. Po-
membno mesto imajo zdravstvene storitve, ki jih morajo
biti deležni vsi zaporniki. V disciplinskem postopku
mora biti slehernemu zaporniku zagotovljena možnost
zagovora. Uporaba prisilnih sredstev mora biti name-
njena le varnosti. Sleherni zapornik mora imeti pravico
do vlaganja prošenj in pritožb, imeti pa mora pravico
tudi do stikov z zunanjim svetom, predvsem z družino. 

Tem pravilom so sledila po dobrih tridesetih letih
Evropska zaporniška pravila, ki jih je sprejel Odbor
ministrov Evropskega sveta 12. februarja 1987, skupaj
s komentarjem, ki govori o postopanju z zaporniki.
Pravila ne prinašajo nobene revolucionarne novosti,
kar pomeni, da humanizacija IKS v teh letih ni zelo
napredovala, po drugi strani pa so že prej navedena
Minimalna pravila zajela najpomembnejša vprašanja v
zvezi z obravnavo zapornikovega življenja.  
Med temi predpisi je treba omeniti tudi Mednarodni
pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je
ratificirala tudi naša država in posebej določa prepoved
mučenja, krutega, nečloveškega in ponižujočega
ravnanja s komerkoli. Ta mednarodni pakt določa, da
je treba z vsakim, ki mu je odvzeta prostost, ravnati
človeško in s spoštovanjem človekovega dostojanstva.
Kaznovalni režim naj obsega ravnanje z obsojenci,
katerega glavni cilj je njihova socialna rehabilitacija.
Enako pomembna je Konvencija proti mučenju in
drugemu krutemu, nečloveškemu in poniževalnemu
ravnanju in kaznovanju. Po tej konvenciji mora vsaka
država zagotoviti, da bo prepoved mučenja vključena v
izobraževanje in usposabljanje vseh delavcev, ki
sodelujejo pri zaslišanju ali obravnavanju oseb, ki jim je
odvzeta prostost ali se nad njimi izvršuje zaporna
kazen. Prav tako mora država vključiti prepoved
mučenja v vsa državna pravila in navodila, ki urejajo
pravice in dolžnosti navedenih oseb, načrtno nad-
zorovati izvrševanje kazenskih sankcij, da se prepreči
mučenje, in zagotovi žrtvi mučenja pravico do pritožbe
in do pravične odškodnine.
V okviru Evropske unije je bila sprejeta vrsta resolucij
in priporočil Odbora ministrov, ki zadevajo tudi IKS
(12 resolucij in 2 priporočili). Skupno temeljno
sporočilo je v tem, da je treba obsojencem zagotoviti
normalno življenje, v katerem naj za vse veljajo enaka
pravila. Če pa gre za nevarne obsojence, so dovoljeni le
tisti prisilni ukrepi, ki zagotavljajo varnost in so zato
nujno potrebni. 
Danes se v Sloveniji kazen zapora, ki od vseh kazni
najgloblje posega v človekovo pravico do svobode,
izvršuje v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora, in
sicer v Zavodu za prestajanje kazni zapora – ZPKZ na
Dobu v Mirni na Dolenjskem, kjer prestajajo kazen
obsojenci od enega leta in pol do 20 in od leta 1999 do
30 let zaporne kazni, ZPKZ za ženske na Igu za vse
zaporne kazni, ZPKZ za mladoletnike v Celju in v
regionalnih zaporih, kjer prestajajo kazen zapora
obsojenci do enega leta in pol prostostne kazni. Ti pa
so v Kopru, Mariboru in Ljubljani. Vsak zapor ima
odprti, polodprti in zaprti oddelek. Odprti oddelki so
lahko organizirani v matični hiši, kjer se nahajajo tudi
zaprti in polodprti oddelki ali pa so dislocirani. V
Sloveniji so štirje odprti dislocirani oddelki: ZPKZ Dob
– Slovenska vas, ZPKZ Ljubljana – Ig pri Ljubljani,
ZPKZ Maribor – Rogoza in ZPKZ Koper – Nova
Gorica.
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Navedena mreža zavodov se vključuje v slovensko
penološko klasifikacijo, ki predstavlja osnovo za
obravnavo posameznega obsojenca (tretma).
Slovenska klasifikacija penalnih zavodov temelji na
sledečih kriterijih: dolžina kazni (zavodi za kratke in
zavodi za dolge kazni), spol  (zavodi za ženske, zavodi
za moške, nekateri zavodi vključujejo tako ene kot
druge), starost obsojencev (zavodi za polnoletne
obsojence ter zavod za mladoletnike in mlajše
polnoletnike) in stopnja zaprtosti oziroma varovanosti
(zaprti, polodprti in odprti zavodi). Slovenska
penološka klasifikacija ne pozna razdelitve zavodov
glede na vrsto kaznivih dejanj in prekaznovanost (prvič
kaznovani in povratniki).
Režim v oddelkih se razlikuje predvsem po stopnji
omejevanja svobode vključenih obsojencev. Obsojenci v
zaprtih oddelkih imajo zelo omejeno svobodo gibanja,
bivanja in delovanja znotraj zavoda oziroma so deležni
visoke stopnje fizičnega in osebnega zavarovanja.
Njihove možnosti izhodov iz zavoda, tako v spremstvu
še bolj pa brez spremstva so zmanjšane na minimum. V
polodprtih oddelkih je stopnja omejevanja osebne
svobode manjša, še manjša pa seveda v odprtih oddelkih.
Slovenska penološka klasifikacija sledi modernim
načelom izvrševanja kazni zapora, po katerih naj bi bili

penalni zavodi organizirani tako, da omogočajo čim
bolj diferenciran, individualiziran in dinamičen tretma
obsojencev, ob optimalnem upoštevanju in zago-
tavljanju človekovih pravic obsojencev in upoštevanju
pravice občanov do neposredne zaščite pred  njihovim
kriminalnim delovanjem.
Slovenska penološka klasifikacija ne sledi klasičnim
penološkim načelom o doslednem ločevanju posamez-
nih kategorij obsojencev, bodisi z organizacijo povsem
ločenih oddelkov znotraj posameznih zavodov, bodisi z
organizacijo specifičnih zavodov za posamezne katego-
rije obsojencev, ki naj bi učinkovito preprečevali kri-
minalno nalezljivost, zagotavljali zadostno varnost znot-
raj zavoda, učinkovito zaščitili občane pred obsojenci
ter omogočali ustrezno uporabo specialnih terapevtskih
programov za posamezne kategorije obsojencev.
Strogo ločevanje problematičnih obsojencev od ostalih
in njihova koncentracija v ločenih oddelkih ali zavodih
bi imela lahko za posledico povečevanje njihovih
medsebojnih negativnih vplivov, ki bi izničila vsa
resocializacijska prizadevanja, po drugi strani pa bi se
spričo dolgih kazni povečala nevarnost za nastanek
raznih ekscesov. Obsojenci, ki bi bili nameščeni v
takšne oddelke, bi imeli tudi zelo malo možnosti
namestitve oziroma vrnitve v “normalno” obsojeniško
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okolje. Tudi diagnosticiranje obsojencev, ki bi jih bilo
treba strogo ločevati od ostalih, je nezanesljivo, še bolj
nezanesljiva pa je selekcija po formalnih kriterijih, med
katere je možno uvrstiti tudi povratništvo.
Argument, da strogo ločevanje posameznih kategorij
obsojencev omogoča uspešno uporabo terapevtskih
programov za posamezne kategorije obsojencev, je
sprejemljiv le pri uporabi nekaterih programov, npr.
programi za odvisne od prepovedanih drog (suhi
oddelki), pa še to le za toliko časa, dokler traja
program. Tudi večino drugih terapevtskih programov
je možno izvajati, ne da bi bilo treba prizadete
obsojence nameščati v posebne oddelke.
Slovenska penološka klasifikacija je tako optimalno
prilagojena heterogenim in občasno tudi med seboj
kontradiktornim ciljem izvrševanja kazni zapora, saj
omogoča optimalno izvrševanje tretmajskih smotrov
zapora, med katerimi je sicer terapevtski posebej
pomemben, pa tudi izvrševanje smotrov neposredne
zaščite družbe pred storilci kaznivih dejanj ter ne
nazadnje smotrov zagotavljanja ustrezne varnosti in
ustreznega družbenega ozračja znotraj zavodov (med
obsojenci in med obsojenci ter delavci zavoda).  
Moderna kazenska zakonodaja uveljavlja v zadnjih
letih pluralistično koncepcijo kazenskih sankcij. Do-
loča kazni, opozorilne kazni, varnostne ukrepe in
vzgojne ukrepe za mladoletnike.
Kazen zapora ostaja še vedno poglavitno merilo teže
posameznega kaznivega dejanja. Najmanjša mera 15 dni
zapora in 15 let kot najvišja splošna mera te kazni sta se
izkazali kot ustrezni v dolgoletni praksi. Za najhujša
kazniva dejanja je bil v državi sprejet sklep zapora 20 let. 
Čeprav se Slovenija že od 1957 dalje uvršča v
abolicionistične države in je  kazen 20 let zapora veliko
let zadoščala tudi za najhujša kazniva dejanja, je
Državni zbor 1999 potrdil spremembo. Za najhujša
kazniva dejanja, to pa so kvalificiran umor, genocid,
vojna hudodelstva je določil 30-letno zaporno kazen.  
V praksi je namen izvrševanja kazenskih sankcij
pogosto zašel v drugo smer (porast števila povrat-
nikov, večje nasilje med obsojenci, kljub naporom
zadostnega števila strokovnih kadrov neuspešna
rehabilitacija in izjava vodilnih v Upravi za izvrševanje
kazni pri Ministrstvu za pravosodje, da v zaporih
skrbijo predvsem zato, da obsojenci in delavci zavodov
preživijo).  

7.3 Zavodi za prestajanje kazni zapora

Po letu 1945 so bili v Sloveniji naslednji kazenski
poboljševalni domovi:

♦ Zapori na Miklošičevi cesti 8 v Ljubljani, ki so v
času 2. svetovne vojne služili italijanskim in
nemškim okupatorjem, po vojni pa so bili zapori
mesta Ljubljane do 1963; 

♦ KPD v Begunjah na Gorenjskem, kjer so bili zapori
že pred  2. svetovno vojno. Med 2. svetovno vojno so
stavbo uporabljali Nemci, po vojni pa je bil v njej
ponovno ženski zapor;

♦ KPD v Brestanici (Rajhenburg), kjer so 1948
adaptirali grad in tja junija istega leta preselili
obsojenke iz Begunj; 

♦ KPD v Škofji Loki, od 1948 do 1. 12. 1959, v gradu,
kjer je od 1960  muzej;

♦ KPD na Igu, kamor so 1947 naselili obsojence, maja
1950 pa so jih preselili v KPD Škofja Loka; 1954 so
jih ponovno naselili v grad  na Ig, kjer so ostali do
1956; od 1956 je to ženski zapor;

♦ Zapori v Celju;
♦ KPD v Mariboru za obsojence do 1963, ko je bil

ukinjen.

Danes so zavodi za prestajanje zapora naslednji:

♦ Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, kamor se je
kot KPD Dob v Mirni na Dolenjskem preselil iz
Maribora 1963. V organizaciji KPD je bil odprti
oddelek Hotemež, ki je bil konec leta 1997 ukinjen
in polodprti oddelek Slovenska vas, ki se
modernizira v materialnih in rehabilitacijskih
procesih (1. 1. 1998 so vsi delavci iz Hotemeža našli
delo na Dobu);

♦ Zavod za prestajanje kazni zapora Ig;
♦ Zavod za prestajanje kazni zapora Celje;
♦ Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (30. 1. 2004

je dobil nove objekte) z Oddelkom Nova Gorica;
♦ Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana z

oddelki: Odprti oddelek Ig, Oddelek Novo mesto in
oddelek Radovljica;

♦ Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor z
oddelkoma: Oddelek Murska Sobota in Oddelek
Rogoza;

♦ Prevzgojni dom Radeče.

Kazenski poboljševalni dom v Škofji Loki je deloval od
1948, 1950 so vanj preselili obsojence z Iga, do 1954, ko
so nekatere ponovno namestili v grad na Igu, kjer so
ostali do 1956.
Prvega julija 1995 so se kazenski poboljševalni domovi
in zapori preimenovali v zavode za prestajanje kazni
zapora. Prvega januarja 2002 je gospodarska enota na
Dobu postala javni gospodarski zavod Pohorje, ki se je
preimenoval v sektor. 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA

Odločba o ustanovitvi Zaporov okraja Ljubljana je
datirana 18. 1. 1963, prav tako ustanovitev Gospo-
darske enote zaporov Ljubljana, imenovana Obrtna de-
lavnica Golovec.  
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana z oddelki
pokriva območja okrožnih in okrajnih sodišč Kranj,
Ljubljana in Novo mesto. Je zavod, v katerem se prestaja
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zapor do enega leta in kazen zapora, izrečenega v
postopku o prekršku. Izjemoma lahko prestajajo kazen
zapora tudi obsojenci z daljšo kaznijo zapora, če so
možnosti za izvajanje vzgojnega programa.
V sestavi zavoda so trije oddelki, in sicer v Novem
mestu, Radovljici in odprti oddelek Ig.
Na oddelkih zaporov v Novem mestu in Radovljici
praviloma prestajajo kazen zapora obsojenci, ki so
obsojeni na do 3 mesece zapora, na odprtem oddelku
Ig pa obsojenci, zaradi kaznivega dejanja zoper varnost
javnega prometa do 6 mesecev zapora oziroma če jim
kazen po vštetju pripora ne presega 6 mesecev zapora. 
V zavodu v Ljubljani, v oddelkih v Novem mestu in
Radovljici so zaprte tudi tiste osebe, zoper katere je
odrejen pripor.
Nadzorstvo nad priporniki izvršujejo sodišča, na
katerem območju so zapori, glede zakonitega in
pravilnega ravnanja delavcev zavoda s priporniki, pa
tudi Ministrstvo za pravosodje RS.
V zavodu in oddelkih so med seboj ločeni: priporniki,
obsojenci in osebe, kaznovane za prekrške. 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG PRI
LJUBLJANI

Stavba, v kateri je danes Zavod za prestajanje kazni
zapora Ig, je ob južnem robu Ljubljanske kotline
(barja), na hribu ob naselju Ig. Na tem mestu ali v
bližini, je v rimski dobi stala rimska postojanka. O tem
pričajo nekateri reliefi rimskega izvora, ki so vzidani v
stavbi, pa tudi v živo skalo vklesan nagrobni spomenik
v dolini, jugozahodno od stavbe. Stavba je stara preko
500 let in je bila last različnih gospodov.
Prvotna stavba je bila enonadstropna. Med okupacijo
(drugo svetovno vojno) so grad zasedli Italijani, ki so
ga uporabljali za zbirališče osumljencev, namenjenih v
internacijo. V njem je bila tudi belogardistična
postojanka do kapitulacije Italije. Po kapitulaciji Italije
so grad zažgali partizani.
Po drugi svetovni vojni je bila posest nacionalizirana.
MINOT LR Slovenije je stavbo adaptiralo in dvignilo
za eno nadstropje. Že od začetka adaptacije je bila
stavba predvidena za nastanitev zaprtih oseb. Leta
1947 so vanjo naselili obsojence, maja 1950 pa so jih
preselili v KPD Škofja Loka (ta je bil ustanovljen 1948
na gradu, kjer je od 1960 Škofjeloški muzej), 1954 so
jih ponovno namestili v grad na Igu,  kjer so ostali do
1956. 
Julija 1956 so bile iz KPD Brestanica (Rajhenburg) ob-
sojenke preseljene v KPD Ig in od tedaj je to ženski zapor.
Sicer pa ženski zapori izvirajo iz Begunj na Gorenjskem,
kjer so bili zapori že pred  drugo svetovno vojno. 
Med drugo svetovno vojno so stavbo v Begunjah
uporabljali Nemci, po vojni pa je bil v njej ponovno
ženski zapor.

V letu 1948 so adaptirali grad v Brestanici in junija
1948 tja preselili obsojenke iz Begunj. 
V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig prestajajo
kazen ženske, obsojene na zaporno kazen, daljšo od
enega meseca iz vse Slovenije, in ženske, ki so
kaznovane v postopku za prekrške. V zavodu izvršujejo
tudi pripor za ženske s področja Temeljnega  okrajnega
sodišča Ljubljana (danes Okrajno sodišče).
Zavod za izvrševanje kazni zapora Ig – tedaj Kazenski
poboljševalni dom, KPD, je bil do leta 1978 klasičen,
zaprt zavod. V tem letu so začeli uvajati sociotera-
pevtske orientacije dela, odpirati zavod ter spreminjati
penalno mikrostrukturo.
Danes je zavod odprtega tipa, socioterapevtsko
orientiran, v katerem so majhne skupine in terapevtska
skupnost inštrument prevzgoje, ki je kombinirana z
individualnim delom. Temeljna izhodišča strokovnega
dela so: permisivni, demokratični odnosi do obsojenk,
horizontalne komunikacije med osebjem in obsojen-
kami, med osebjem med seboj in med obsojenkami
med seboj. Gre za zaupne človeške odnose in za ko-
munikacijo v inštituciji, ki naj pripomore k ustvarjanju
terapevtskega vzdušja.
Gibanje obsojenk je manj nadzorovano, vloga paz-
niškega osebja je spremenjena. Zavod je tesno povezan
z okoljem, v katerem obsojenke živijo in delajo.
Obsojenke soodločajo o pomembnih vprašanjih, ki
zadevajo njih same, o organizaciji življenja in dela v
zavodu, odločajo pri ugodnostih in kaznovanju, so
prisotne pri pogovorih o izstopajočem vedenju
posameznih obsojenk, soodločajo tudi o medsebojnih
odnosih med osebjem in obsojenkami.
S takim načinom dela se izboljšujejo medsebojne
komunikacije in splošno ozračje v zavodu. Izboljšuje se
disciplina, povečuje se možnost soodločanja obsojenk,
povečuje se tudi samospoštovanje obsojenk in razvija
se občutek odgovornosti.
Na drugi strani pa se zmanjšujejo napetosti, nemiri in
nezadovoljstvo.
Poleg skupinskih oblik in individualnega dela
posameznih strokovnih delavcev v zavodu razvijajo
tudi specifične oblike dela:

♦ razvijanje edukacije,
♦ zdravljenje odvisnosti od alkohola,
♦ reševanje kriznih intervencij in
♦ še druge oblike psihoterapevtskega dela z obsojen-

kami.

Obsojenke se tudi lahko izobražujejo v skladu s svojimi
sposobnostmi, interesi in željami. Izobraževanje
poteka v zunanjih inštitucijah. 
Obsojenke so zaposlene v proizvodnih delavnicah
zavoda in tudi zunaj njega; lahko pa nadaljujejo delo
tudi v organizaciji, v kateri so delale pred nastopom
kazni. Za svoje delo dobijo plačo. Z denarjem raz-
polagajo same in ga imajo lahko tudi pri sebi. 
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Čeprav je zavod odprtega tipa, vendar potekajo v njem
trije režimi prestajanja kazni:

♦ odprti režim, kjer prebiva 80 % obsojenk. Te gredo
domov vsak vikend in za praznike. Nemoteno se
gibljejo okrog zavoda. Letni počitek preživijo v
celoti doma;

♦ polodprti režim, kjer se obsojenke nemoteno
gibljejo okrog zavoda. Letni počitek preživijo
deloma doma in deloma v zavodu;

♦ zaprti režim, kjer obsojenke nimajo izhodov in se
lahko gibljejo le po grajskem dvorišču pod nad-
zorom. Letni počitek preživijo v celoti v zavodu. V
zaprtem režimu so obsojenke najdalj do tri mesece. 

Večina obsojenk je pogojno odpuščena po polovici
prestane kazni. 
Ves čas prestajanja kazni tesno sodelujejo s centri za
socialno delo in drugimi pristojnimi inštitucijami,
kakor tudi s svojci in domačim okoljem.
Zavod vodi upravnik(ca). V njem delujejo tri temeljne
službe:

♦ prevzgojna služba, v kateri so pedagog, vzgojitelj,
psiholog, socialni delavec, višja medicinska sestra in
pogodbeni zdravniki;

♦ enota PUO (pooblaščene uradne osebe), v kateri so
vodje izmene, traktne tovarišice in tovariši (gospe in
gospodje) na vhodu v zavod. Vsi delavci so v civilnih
oblekah;

♦ proizvodne delavnice, v katerih so inštruktorji v
knjigoveznici, šivalnici in na vzdrževanju skupaj z
obsojenkami.

Posebnost zavoda je porodnišnica, v kateri prebivajo
obsojenke, ki so noseče ali so rodile med  prestajanjem
kazni zapora. Otrok sme ostati pri materi do enega leta
starosti oziroma do dopolnjenega drugega leta, če mati
v tem času prestane kazen. 
Lep pogled je tudi na počitniško hišico z bazenom
(upamo, da je obnovljen), namenjeno obiskovalcem

obsojenk, ki v njej prespijo, in preživljanju letnega
počitka obsojenk, ki nimajo svojcev.

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB (PRI
MIRNI NA DOLENJSKEM)

Zavod je bil ustanovljen v letu 1963 ob istočasni
ukinitvi dotedanjega Kazensko-poboljševalnega doma
– KPD Maribor. Večina zaposlenih oseb, obsojencev in
tudi premične opreme je bilo preseljeno iz Maribora na
Dob.
Med izgradnjo novega zavoda so od leta 1957 dalje
takrat zaposleni delavci in obsojenci stanovali v zida-
nih in provizoričnih objektih takratnega kmetijskega
posestva Dob.
Izgradnja novega objekta je potekala na prostoru do
takrat nenaseljene “dobske gmajne”, približno 1,5 km
oddaljene od naselja Mirna.
Ograjen prostor zaprtega dela zavoda meri okrog
90.000 m2 in se deli na bivalni in industrijski del
zavoda. Zavodska ograja je dolga 1.136 m. 
Za izgradnjo zavoda so značilna tri obdobja:

♦ od 1957 do 1963, ko je bila zgrajena večina objektov
sedanjega zaprtega dela zavoda,

♦ obdobje od 1974 do 1975, ko je zavod pridobil
modernejšo upravno stavbo in objekt za obiske
obsojencev, oboje zunaj zaprtega dela zavoda in

♦ od 1979 do 1980, ko je zavod izvedel večje investicije
v gospodarski dejavnosti.

Zavod je republiški upravni organ v sestavi Ministrstva
za pravosodje, oziroma Uprave za izvrševanje kazen-
skih sankcij. Je ena od 8 tovrstnih ustanov v R Sloveniji.
V njej prestaja kazen zapora približno polovica
obsojenih oseb, ki se v posameznih obdobjih nahajajo
na prestajanju zaporne kazni.
V sestavi zavoda je pet oddelkov obsojencev, od katerih
so trije v zaprtem delu. Zunaj ograje je:

♦ oddelek Slovenska vas,
♦ do konca 1997 je deloval odprti oddelek Hotemež

pri Radečah.

Zavod je po veljavnem navodilu o razporejanju
obsojenih oseb pristojen za izvrševanje kazni zapora
izrečenih obsojencem, ki so daljše od enega leta
oziroma enega leta in pol pri mlajših polnoletnikih. 
V oddelkih zavoda se nahaja preko 117 spalnic,
kapacitete od 1 do 10 ležišč, 15 dnevnih sob, 2500 m2

urejenih sprehajališč, 2560 m2 urejenih igrišč in
približno 450 m2 prostorov, ki so urejeni za interesne
dejavnosti.
Delo zavoda obsega več delovnih področij. Po številu za-
poslenih je največje področje zavarovanje zavoda. Večina
strokovnega dela z obsojenci se izvaja znotraj tretmaj-
skega področja v oddelkih obsojencev. Delujejo kot rela-
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tivno samostojne organizacijske enote, ki izvajajo tretma
obsojencev s pomočjo zavodskih in zunajzavodskih služb
ter oblikujejo skupno življenje in delo obsojenih oseb.
Oddelek in njegovo strokovno skupino, ki jo po
sistemizaciji sestavljajo psiholog, socialni delavec,
vzgojitelji in vodje odseka pooblaščenih uradnih oseb,
vodi vodja oddelka. Za varnost in izvajanje hišnega
reda skrbi odsek pooblaščenih uradnih oseb v oddelku,
ki se neposredno vključuje v delo strokovne skupine.
Nekatere tretmajske dejavnosti so organizirane na
ravni zavoda kot celote. Gre predvsem za različne
oblike izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, interes-
nih dejavnosti, obravnavo odvisnosti od drog itd.
Zavod ima lastno zdravstveno službo, ki se izvaja v
splošni, zobozdravstveni  in psihiatrični ambulanti.
Večina zavodske gospodarske dejavnosti poteka znotraj
gospodarske enote pod imenom Pohorje Mirna. Gre za
sodobno zasnovano kovinskopredelovalno proiz-
vodnjo, katere glavni proizvod so gasilske armature
(različne spojke, ročniki, razdelilci, hidranti ipd.). Od
ustanovitve zavoda do rekonstrukcije v letih 1979/80 je
bila znotraj gospodarske dejavnosti pomembno
zastopana tudi lesno predelovalna proizvodnja, znana
po nekaterih proizvodih otroškega pohištva (zibelke,
posteljice, stajice).
Znotraj gospodarske dejavnosti obstaja tudi obsež-
nejša kmetijska proizvodnja na približno 600 ha kme-
tijskih površin. Od tega je polovica gozdov. Glavna
dejavnost je pitanje govedi na osnovi doma pridelane
krme za nekaj stalnih kooperantov. Živinorejska
proizvodnja je locirana v obratu Slovenska vas, do

konca 1997 je obratovala tudi v
Hotemežu pri Radečah. 
Zavod ima v svoji organizaciji in
sistemizaciji predvidenih 325
delovnih mest, od tega 127 v
gospodarski dejavnosti. Število
delovnih mest se je spreminjalo,
tako da je znašala dejanska
zasedba v začetku 1994 268
delavcev, od tega 88 v gospo-
darski dejavnosti, 180 pa na
drugih področjih. Od nekdaj je
največje področje zavarovanje, ki
je že takrat zaposlovalo 100
delavcev. 
Zavod je v zadnjih letih izboljšal
izobrazbeno strukturo zaposle-
nih, saj ima med vsemi zapos-
lenimi 80 % ustrezno izobrazbo.
Vzporedno z izboljšanjem izo-
brazbene sestave in dejanske
usposobljenosti delavcev je za-
vod ustrezno spreminjal in po-
sodabljal metode svojega dela
tudi na vseh delovnih področjih.

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR,
ODPRTI ODDELEK ROGOZA

Zavod je bil ustanovljen 1. 10. 1963. Pred tem je bil
ekonomija Kazenskega poboljševalnega doma Maribor.
Od 1945 dalje so bili tukaj zaprti obsojenci zaradi
kaznivih dejanj med drugo svetovno vojno in kot
delovna kolonija  za delo na Pohorskem dvoru.
Ustanovitev samostojnega odprtega zavoda je v veliki
meri rezultat prizadevanj strokovnjakov kazenskega
prava s Pravne fakultete v Ljubljani za uveljavitev
sodobnejših penalnih inštitucij v Sloveniji. Zavod je s
svojim delovanjem, predvsem v prvih 20 letih, oral
ledino na področju sodobnejših tretmajev in z delom
dokazal, da je zapor lahko učinkovit tudi brez rešetk in
oboroženega varstva. To je bilo še posebej pomembno
v obdobju, ko so si nasproti stale različne ideje o
namenu kaznovanja.
Do leta 1973 je delal v zavodu en strokovni delavec –
pedagog, nato so pričeli z intenzivnejšo individualno
obravnavo in s skupinskim delom, s posebnim poudar-
kom na socioterapevtskem režimu in osveščanju
alkoholikov.
Pozneje so bili v zavodu zaposleni naslednji delavci:

7 pooblaščenih uradnih oseb, 4 administrativni
delavci, inštruktor – kuhar, upravnopravni delavec za
delo z obsojenci, psiholog, pedagog, socialni delavec in
terapevt – višja medicinska sestra.
Ker so bili v Rogozo poslani tudi obsojenci zaradi
prometnih nesreč, so organizirali tečaje iz prometne
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varnosti. Posebno in-
tenzivni so bili v ob-
dobju, ko je bilo v
zavodu večje število
storilcev kaznivih de-
janj v prometu, to je
od 1970 do 1981. Tes-
tiranja je izvajal po-
oblaščeni predstavnik
izpitne komisije iz SO
Maribor.
Predavanja iz promet-
ne zakonodaje, psiho-
logije, prve pomoči
ipd. so izvajali zu-
nanji strokovnjaki.
Športna dejavnost je
bila intenzivna glede
na število obsojencev
in letni čas. Zavod ima
balinišče, kegljišče,
prostor za namizni te-
nis, košarkarsko igriš-
če in druge površine
za rekreacijo v zavodu
in zunaj njega. S
krajevnim DTV imajo
dogovor o možnostih
uporabe njihovega
športnega parka z ig-
rišči za veliki nogo-
met, odbojko ipd.
Dokaj redno se sreču-
jejo z ekipami Vzgoj-
nega zavoda Slivnica,
raznimi društvi in
delovnimi kolektivi.
Posestvo Rogoza ob-
sega 200 ha obdelo-
valnih površin, od te-
ga jih je 120 ha v ne-
posredni okolici zavo-
da. Pridelava je usmer-
jena za  govedorejo in
trg. Hleva za pitanje
mladih govedi sta bila
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Ljubljanski malefični red in drugi priročniki  za zakonito izvajanje reda

Constitutio criminalis Theresiana

Zakoniki, ki so bili pri nas v veljavi skozi stoletja.

Stol za signaletično fotografiranje
osumljencev, obdolžencev, obtožencev
in obsojencev

Miličniška uniforma iz 1966, ki jo je
muzeju podaril delavec milice Stane
Strnad.
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Lisice in verige za vklepanje obsojencev 

Jatagani, handžarji, pištole ter rokovnjaška palica – orožje hajdukov in
rokovnjačev 

Puške, orožje rokovnjačev, ki so si jih pridobili v boju s francoskimi
vojaki v 19. stol. 

Starejše lisice za vklepanje obsojencev 

Bič za mučenje hudodelcev pri Slovenj Gradcu

Jermen iz človeške kože, ki je bil izrezan obsojencu pri mučenju konec
18. stol.Lisice za vklepanje

Lisice za vklepanje



postavljena 1989, in sicer za potrebe 560 glav živine.
Ukvarjajo se tudi z vzrejo plemenskih svinj in mladičev,
s čimer se zavod ukvarja zadnjih 25 let. Kapaciteta je
okoli 50 plemenskih svinj, svinja pa ima povprečno od
7 do 14 mladičev.

Hlevi so zgrajeni po sistemu rešetk in so predvideni za
pitance od 200 do 600 kg z dnevnim prirastkom okoli
1 kg na glavo.
Za trg pridelujejo tudi hmelj, sladkorno peso in pše-
nico. Na žičnicah za pridelavo hmelja na skupno 21 ha
pridelujejo predvsem novejše, kakovostnejše sorte
hmelja: auroro, bobek in cerero.
Kovinska dejavnost je v zavodu organizirana od 1975.
Po programu delajo zaščitne kapice za delovne čevlje in
opravljajo pogodbena dela oblikovanja in preobli-
kovanja pločevin za Gorenje, Unior, Metalno itd. V
zadnjem času izdelujejo v kooperaciji tudi bio WC, ki
so v glavnem namenjeni za izvoz v Avstrijo.
V Rogozi od 1. 1. 1995 prestajajo kazen zapora:

♦ obsojenci (tudi mlajši polnoletniki), ki so obsojeni
na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj zoper
varnost javnega prometa od 6 mesecev dalje,

♦ obsojenci, ki so prestali del kazni v zaprtem ali
polodprtem oddelku zavoda za prestajanje kazni
zapora Dob in bo namen kaznovanja dosežen v
odprtem zavodu in

♦ obsojenci, ki so obsojeni za kazniva dejanja manjše
družbene nevarnosti.
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Rokavica, izdelana iz človeške kože

Nemške lisice iz 2. svetovne vojne

Lisice z verigo za vklepanje obsojencev na težko ječo v predvojni
Jugoslaviji, pred 1941



Leta 1976 je bil ustanovljen Svet muzeja in z odločbo
republiškega sekretarja imenovani njegovi člani.
Kriminalistični muzej so preimenovali v Muzej
organov za notranje zadeve.  
Takrat se je namreč dejavnost muzeja razširila na
zgodovinsko tematiko. Pojavila se je težnja nekaterih
služb RSNZ, ki so bile članice muzejskega sveta,
predvsem 5. oddelka SDV, po zbiranju gradiva za
priprave razstav o razvoju služb v organih za notranje
zadeve.
Zbiranje in priprave gradiva za stalne zbirke so
narekovale ustanovitev dveh novih muzejskih
oddelkov:

♦ oddelka o zaščiti narodnoosvobodilnega gibanja in
♦ oddelka o razvoju varnostnega sistema.

Ustanovitev novih oddelkov je narekovala specifičen
način zbiranja gradiva. Za nastanek zgodovinskih zbirk
in razstav smo uporabili gradivo iz arhivov RSNZ in
CK, povezali smo se tudi z  republiškimi in pokrajin-
skimi odbori borcev. V njih so bili aktivni člani, borci
posameznih vojaških enot med 2. svetovno vojno, ki so
z dokumentacijo, tekstovno in fotografsko, s
pripovedjo ter  intervjuji, dopolnili arhivsko gradivo.
Leta 1982 se je muzej preimenoval v Muzej RSNZ,
sestavljali so ga trije oddelki:

♦ kriminalistični oddelek,
♦ oddelek o zaščiti narodnoosvobodilnega gibanja in
♦ oddelek o razvoju varnostnega sistema. Ta je bil na

dislocirani enoti  v Stražnjem Vrhu pri Črnomlju v
Beli krajini. Slednjega je 1979 pripravil 5. oddelek
SDV RSNZ in je bil čez eno leto priključen Muzeju
ONZ. Za obiskovalce je bil pripravljen magneto-
fonski zapis o vsebini oddelka.  

V zgodovinskih oddelkih so se zbirke po vsebini
prepletale in dopolnjevale, v njih  je bil predstavljen del
zgodovine organov za notranje zadeve v 2. svetovni
vojni in po njej.
Po letu 1991 je bilo v Izobraževalnem centru arhi-
viranih 10 zgodovinskih zbirk, 1997. leta pa je bilo
zaradi zahtevka po denacionalizaciji treba preseliti v
Belokranjski muzej v Metliko tudi zgodovinski
oddelek iz Baze 24 v Stražnjem Vrhu pri Črnomlju.
Zaradi pomanjkanja prostora in denarja je gradivo
deponirano za nedoločen čas.
Na podstrešju Policijske akademije je arhiviranih 10
zgodovinskih zbirk, ki so bile sestavni del zgodo-
vinskih oddelkov ali priložnostne razstave, nastale ob
posebnih dogodkih. 

8.1 Varnostno-obveščevalna služba OF,
VOS OF

Prva zbirka v oddelku o zaščiti narodnoosvobodilnega
gibanja je prikazala nastanek in delovanje posebne
bojne organizacije z obveščevalnimi in varnostnimi
nalogami, da bi se uspešno branila proti sovražniku
tudi v njegovem zaledju. Ustanovljena na pobudo CK
KPS 15. avgusta 1941, je takoj začela z zbiranjem
informacij o okupatorju in njegovih petokolonaških
pomagačih ter varovala pred sovražnimi obvešče-
valnimi službami, narodnimi izdajalci in nazad-
njaškimi kontrarevolucionarnimi silami. Najprej jo je
vodil kolegij, ki je že ob v začetku 1942 postavil temelje
posebne obveščevalne službe, v kateri so delovali
oddelki proti beli gardi, mihajlovičevcem, italijan-
skemu okupatorju ter njegovi organizaciji in pozneje
proti nemškemu okupatorju.
Ob posebni obveščevalni službi je zaživela tudi
množična obveščevalna služba, tj. Varnostno-obvešče-
valna služba Osvobodilne fronte, ki je do februarja 1943
delovala samo v Ljubljani, nato se je razširila na celo
Slovenijo. Delovala je do ukinitve, do prvega zasedanja
SNOS (Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta), ki je
bil v Črnomlju 19. in 20. februarja 1944.
Zbirka je bila odprta ob 35-letnici (1976) in dopolnjena
z dodatnim gradivom ter razkošnim oblikovnim
scenarijem ob njeni 40-letnici (1981). Tudi oprema
prostora je pomenila zavidanja vredno raven. Razred
Šole za miličnike v Tacnu je bil spremenjen v estetski in
funkcionalni muzejski prostor. 
Zbirka je predstavljala prvi poskus dopolniti doku-
mentacijsko gradivo iz arhivov z izjavami in fotograf-
skim gradivom še živečih pripadnikov službe, ki so po
vojni postali člani republiškega odbora in pok-
rajinskih odborov  VOS OF. Republiški odbor je imel
svoj sedež na Beethovnovi 3 v Ljubljani, v prostorih
arhiva takratnega RSNZ, kjer se je urejala tudi
fototeka.
Na osnovi zbranih gradiv, tekstovnih in fotografskih, je
arhiv RSNZ skupaj z muzejem ONZ, republiškim in
pokrajinskimi odbori izdal publikacijo z naslovom
Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in
delovanju VOS OF Slovenije, 1941 – 1944. Izdal ga je
RSNZ v nakladi 2500 izvodov.

8.2 Vojska državne varnosti, VDV

Zbirka o vojski državne varnosti (VDV) je prikazovala
nadaljevanje dela borcev VOS OF, ki so se vključili v
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novoustanovljeno organizacijo po Odloku Predsedstva
SNOS z dne 1. marca 1944 o dodelitvi oborožene sile
Odseku za notranje zadeve. 
Na območju Slovenije je Poveljstvo VDV ustanovilo
štiri brigade:

♦ prva je bila ustanovljena z odredbo Poveljstva VDV
15. marca 1944 v Dolenjskih Toplicah in je delovala
na območju vojne formacije VII. korpusa, to je na
ozemlju Dolenjske, Notranjske, Bele krajine in
Južne Primorske. Novoimenovani štab I. brigade je
še isti dan izdal Odredbo št. 1 za sestavo petih
bataljonov, v katere je razporedil borce iz ukinjenih
enot VOS OF;

♦ druga je bila ustanovljena 18. marca 1944 na
Šentviški gori in je delovala na operativnem
območju IX. korpusa, to je na Primorskem (brez
južnega dela) in na Gorenjskem. Na začetku je II.
brigada imela pet bataljonov, septembra 1944 je
štab brigade ustanovil novi, šesti bataljon;

♦ tretja je bila ustanovljena 20. avgusta 1944 v
Radmirju v Savinjski dolini, kjer sta bila najprej
ustanovljena Revirski in Štajerski bataljon VDV.
Brigada je delovala na območju IV. operativne cone;

♦ četrta pa je bila sestavljena iz kurirjev in posredo-
valnih postaj in je delovala na območju cele Slovenije.

Brigade so delovale do 3. decembra 1944, ko so se
preimenovale v I. divizijo Narodne obrambe (NO) in v
letu 1945 v II. divizijo KNOJ.  
Zbirka je predstavljala predvsem organizacijo in
kadrovsko zasedbo posameznih brigad in bataljonov.
Sodelovanje z odbori poveljstva in brigad VDV,
nekdanjih “vedevejevcev” je prineslo številna priče-
vanja, fotografsko gradivo z identifikacijami pa
potrditev pri nepojasnjenih kadrovskih zadevah. 
Rezultat sodelovanja so tudi monografije o treh briga-
dah VDV avtorjev Draga Vresnika in Branka Jerkiča,
izšle 1987, 1988 in 1999.

8.3 Narodna zaščita med NOV

Ob 45-letnici Narodne zaščite so se odbori borcev
narodnih zaščitnikov, Republiški sekretariat za not-
ranje zadeve in Svet muzeja dogovorili za obeležitev
jubileja s stalno zbirko v okviru Muzeja organov za
notranje zadeve z naslovom Narodna zaščita od
ustanovitve 1941 do osvoboditve. Razstava je bila
odprta 13. maja 1986.
Vsebinsko je bila zasnovana tako, da je predstavljala
zgodovinski razvoj Narodne zaščite od njenih začetkov
v okupirani Sloveniji, 2. svetovne vojne do osvoboditve
s številnimi organizacijskimi in kadrovskimi spre-
membami. Na podlagi dokumentacije, fotodoku-
mentacije, literature, pričevanj in drugih virov smo
pripravili razstavo po scenariju, v katerem so si sledile
podteme v naslednjem zaporedju:

♦ okupacija Slovenije, kjer je fotografsko prikazan
začetek 2. svetovne vojne,

♦ Narodna zaščita od poletja 1941 do 13. septembra
1943, ko je bila globalna sestavina narodno-
osvobodilnega boja s prevladujočimi nalogami raz-
ličnih oblik oboroženega boja proti okupatorjem in
domačim izdajalcem,

♦ Narodna zaščita od 13. septembra 1943 do 1. marca
1944, ko je bila vojaška sila narodnoosvobodilnih
odborov in odborov  Osvobodilne fronte in kot taka
nastajajoči organ slovenske ljudske oblasti,

♦ Odsek za notranje zadeve, ki je vključeval tudi
oddelek Narodne zaščite. Odsek za notranje zadeve
je izdelal tudi navodilo o organizaciji in nalogah
Narodne zaščite,

♦ Narodna zaščita od 1. marca 1944 do osvoboditve,
ko je postala izvršilni organ samoupravnih enot, to
je: krajevnih, okrajnih, okrožnih in pokrajinskih
narodnoosvobodilnih odborov in je bila hkrati
vključena v organizacijo Odseka za notranje zadeve
pri Predsedstvu SNOS. 

Njeno delovanje je bilo strnjeno v tri značilna obdobja:

♦ v prvem je bila Narodna zaščita sestavni del
slovenske oborožene sile, ustanovljena za obrambo
slovenskega ljudstva pred nasiljem okupatorja.
Njena temeljna naloga je bila preprečevati aretacije,
rekvizicije živeža in živine, preseljevanje Slovencev
in naseljevanje tujcev, požiganje slovenskih vasi in
vseh drugih nasilnih dejanj proti slovenskemu
ljudstvu;

♦ v drugem obdobju, ki se je pričelo s kapitulacijo
Italije, 13. septembra 1943, in trajalo do 1.
zasedanja SNOS, je Narodna zaščita kot del
oborožene sile vse bolj usihala. Vedno bolj so bile
poudarjene njene zaledne naloge, to je izvrševanje
sklepov narodnoosvobodilnih odborov kot
temeljnih organov nove ljudske oblasti in zaščite ter
oskrbe partizanskega zaledja;

♦ v tretjem obdobju je postala v okviru Odseka za
notranje zadeve izvršilni organ ljudske oblasti in ob
svojih prvotnih nalogah hrbtenica krajevnim,
okrajnim, okrožnim in pokrajinskim narodno-
osvobodilnim odborom. Odlok je določal, da se
“vzpostavlja Narodna zaščita z nalogo varovati
prebivalstvo in njegovo imovino pred kriminalnimi
elementi in njihovimi dejanji ter zaščititi javni red.”

Ker ni bilo prostora za stalno postavitev, je bila zbirka
septembra 1986 postavljena v dnevnem prostoru
Kadetske šole za miličnike. Pod strokovnim vodstvom
so si jo ogledali kadeti vseh letnikov in zunanji
obiskovalci, ki so obiskali muzej RSNZ. Po 10 dni je
gostovala v krajih, kjer so bile uprave za notranje
zadeve. Organizirani obiski so presegli število 30.000.
Največ je bilo otrok in mladine.
Razstava je bila po koncu gostovanja deponirana na
podstrešju Izobraževalnega centra v Tacnu.
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8.4 Razstava Oddelka za zaščito naroda
(OZNA), od 13. maja 1944 do 9. maja
1945

Na razstavi Oddelka za zaščito naroda je bilo zajeto
delovanje od njegove ustanovitve, to je od 13. maja
1944, do osvoboditve, 9. maja 1945. Zbrano je bilo
predvsem gradivo o organizaciji službe in njeni
kadrovski zasedbi.
Mejnik v razvoju varnostne službe je predstavljalo 1.
zasedanje SNOS 19. in 20. februarja 1944 v Črnomlju
in ustanovitev Odseka za notranje zadeve. Reorga-
nizacijo Odseka za notranje zadeve je maja istega leta
spodbudila ustanovitev Oddelka za zaščito naroda. 
Ker je Slovenija do tedaj že imela dobro organizirano
tako varnostno kot obveščevalno službo, že od
nastanka Varnostno-obveščevalne službe in Narodne
zaščite dalje, je v glavnem obdržala dotedanjo
organizacijo, ki je bila dotlej vključena v Odsek za
notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS.
Oddelek za zaščito naroda je začel delovati tam, kjer so
že delovali organi nove ljudske oblasti.
Imel je pet odsekov:

♦ odsek za tujino,
♦ odsek za obveščevalno službo,
♦ odsek za kontraobveščevalno službo v vojski,
♦ odsek za evidenco in
♦ zadnji odsek, v katerega je bila vključena zaščitna

oziroma oficirska enota, ki je varovala načelstvo
Oddelka in opravljala druge naloge ter bila vezana
neposredno na načelstvo.

Oddelek je deloval tudi v korpusnih oblasteh in na
območju IV. operativne cone.
Ena njegovih temeljnih nalog je bila tudi priprava na
prevzem oblasti po osvoboditvi in na delo službe
neposredno po tem.
Z razstavo je bila prvič javnosti prikazana organizacija
in kadrovska zasedba Oddelka za zaščito naroda v
vojnem obdobju.
Razstava je bila odprta ob 45-letnici ustanovitve
Oddelka, 1989, v dnevnem prostoru Kadetske šole za
miličnike. Gostovala je tudi po drugih krajih, zato si jo
je ogledalo veliko število ljudi.

8.5 Delovanje zvez v ONZ od 1944 do 1952

Zveze – kurirji in vezisti, so v NOV imele pomembno
nalogo, saj je bil uspeh marsikatere akcije odvisen tudi
od pravočasnih sporočil, po žičnih zvezah ali po hitro
dostavljenih sporočilih. Pomembne so bile tudi po 2.
svetovni vojni, pa tudi kasneje.
Razstava je pokazala njihovo organizacijo v času, ko so
postale kurirske zveze organizirane kot vojaška for-

macija, razdeljene na terenske vode – TV postaje. Te so
se združevale v linije – čete, s komisarjem in koman-
dirjem. Več linij je tvorilo sektor, ki je bil pravzaprav
bataljon. 

Tedaj jih je bilo v Sloveniji pet, in sicer dolenjski,
gorenjski, štajerski, primorski in koroški.

Vsi sektorji so tvorili brigado, ki je bila že maja 1944
priključena Poveljstvu VDV, decembra istega leta v I.
divizijo Narodne obrambe in 1945. leta v II. divizijo
KNOJ. Štela je 1400 borcev in je bila razdeljena po 145
postajah.

Istočasno z razvojem in utrjevanjem kurirskih zvez se je
krepila tudi služba radiotelegrafskih in telefonskih
zvez, saj so bila za uspešno obveščanje nujna tudi
tehnična sredstva.

Prve radijske postaje so borci izdelovali kar sami in s
tem urili tudi prve telegrafiste. Istočasno so nastajale
tudi prve delavnice in lastne sprejemnooddajne
postaje, ki so bile rezultat požrtvovalnega dela
radijskih tehnikov. 

Organizirana izobraževanja so se vrstila v obliki
tečajev, ki so potekali na najrazličnejših lokacijah: v
gozdu, v privatnih hišah, šolah. Velikokrat so bili tudi
prekinjeni zaradi nenadnih sovražnikovih napadov.

Ministrstvo za notranje zadeve (MINOT), ustanovljen
maja 1945, je imelo do svoje združitve z Oddelkom za
zaščito naroda v DSNZ le telefonske in kurirske zveze,
ni pa imelo radijskih in pozneje tudi še ne teleprin-
terskih zvez.

Oddelek za zaščito naroda je imel radijske zveze že med
vojno. Po osvoboditvi je bilo ustanovljenih 5 okrožij,
skladno z ostalimi oblastnimi organi.

Telefonske zveze so potekale preko javnega PTT
omrežja. Na okrožnih in okrajnih pooblaščenstvih so
imeli 30- in 10-številčne ročne telefonske centrale,
vendar po telefonskih zvezah ni bilo dovoljeno odprto
oddajanje in sprejemanje najvažnejših informacij.
MINOT se je prav tako posluževal javnih telefonskih
zvez do vseh tajništev za notranje zadeve, važnejša
sporočila so bila šifrirana, šifra se je menjavala
tedensko ali desetdnevno.

Oddelek za zaščito naroda je imel po osvoboditvi tri
radijske postaje, s katerimi je vzdrževal radijske zveze z
okrožji, z Oddelkom za Jugoslavijo, s Trstom in z
Zagrebom. Radijske postaje SCR - 284 - A so bile v
Ljubljani na treh lokacijah.

Delavnice za vzdrževanje sredstev zvez, izdelava večjega
števila oddajnikov, sovražniku zasežene naprave, ki so
jih predelali v oddajnike za oddajni radijski center ter
za oddajnike za motenje sovražnih emigrantskih oddaj
iz tujine, ustanovitev ekipe telefonskih tehnikov na
Kidričevi 2 za vzdrževanje telefonske 300-številčne
centrale so prispevali k izboljšanju takratnega infor-
mativnega sistema.
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Prva teleprinterska zveza se je pojavila med sprejem-
nim radijskim centrom na Scopolijevi ulici in šifrirano
sekcijo na Kidričevi 2 v Ljubljani. Po tem času so se
teleprinterske zveze širile relativno hitro.
Za razvoj in stroko je bilo pomembno izobraževanje.
Poleg tečajev v Cekinovem gradu v Ljubljani in v Ko-
mendi je bila avgusta 1950 ustanovljena radiotele-
grafska šola v Bileći, iz katere je prišlo 118 gojencev, po
selekciji jih je ostalo v DSNZ 51. V letu 1951 je bil
organiziran na PTT teleprinterski tečaj, ki ga je
končalo 11 radiotelegrafistov.
Poleg prvega javnega prikaza razvoja zvez v ONZ v tem
obdobju je z otvoritvijo razstave muzej pridobil tudi
številna sredstva zvez za stalno muzejsko zbirko.
Shranjena so na podstrešju PA, upati je, da ne bodo
odšla na odpad in s tem v pozabo. 
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9.1 A 30 let Godbe milice - 1978
B 40 let Godbe milice - 1988

Ob 30. in 40. obletnici policijskega orkestra, takrat
Godbe milice, je Muzej ONZ pripravil razstavi, ki sta
prikazovali nastanek in razvoj pihalnega orkestra od
njegovih začetkov dalje. Ob 30. jubileju je prvič
sistematično zbrano gradivo dopolnjevalo koncert
pihalnega orkestra v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.
Razstava je bila ob sodelovanju  in pomoči glasbenikov
postavljena v atrij Slovenske filharmonije v Ljubljani. 
Ob 40-letnici je dopolnjeno gradivo o napredku pihal-
nega orkestra slovenske milice bilo predstavljeno, naj-
prej 10. novembra 1988 v avli RSNZ SRS in na dan
jubilejnega koncerta 17. novembra 1988 v preddverju
velike dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani. Jubi-
lejni koncert je ponovno dokazal njihovo izjemno
poustvarjalno dejavnost. Zahtevni program je poslu-
šalce znova prijetno presenetil z visoko umetniško
interpretacijo, tako v solističem kot orkestralnem
izvajanju.
Obe priložnostni razstavi sta predstavili bogato delo-
vanje Godbe milice.
Njeni skromni začetki segajo v leto 1948, ko je minister
za notranje zadeve Boris Kraigher ustanovil Godbo
ljudske milice. Prvi godbeniki so se zbrali pred
Vodnikovo domačijo v Šiški pod vodstvom Vinka
Štrucla st. V Vodnikovi domačiji so godbeniki dobili
prve prostore za vadbo. Oktobra istega leta je mesto
dirigenta prevzel Rudolf Starič, prvi komandir godbe
pa je postal Rudolf Kralj. Leto pozneje so se preselili v
gostilno Loyd na cesti Sv. Petra v Ljubljani. 1952 so že
delovali v prostorih Doma ljudske milice na Kotnikovi
ulici v Ljubljani. 1954 je Godba ljudske milice pri-
padala Tajništvu za notranje zadeve v Ljubljani. 1956
so postali godbeniki po določilih zakona o notranjih
zadevah delavci organov za notranje zadeve. Konec 50.
let so se preselili v Galetov grad, kjer imajo še danes
svoje prostore. 
Glasbenikov je bilo v začetku malo, še manj kvalitetnih
inštrumentov, primanjkovalo je notnega gradiva za to
zvrst glasbe, ni bilo prostorov za vaje in ne denarja za
kakršnekoli izboljšave.
Njene prvotne naloge so bile v skladu z željami in
potrebami prvih let po osvoboditvi. S priredbami
partizanskih pesmi, koračnic in z drugimi skladbami je
orkester, velikokrat tudi s Partizanskim pevskim
zborom, sodeloval na raznih proslavah in prireditvah.
Pod vodstvom dirigentov so si utrli pot med kvalitetne
glasbene interpretatorje.
Dirigenti so se takole zvrstili:

♦ Vinko Štrucl st., ustanovitelj Godbe milice,
♦ Rudolf Starič,
♦ Jože Hriberšek,
♦ Vinko Štrucl ml.,
♦ Franc Gornik,
♦ mag. Milivoj Šurbek,
♦ Franci Rizmal,
♦ Miro Saje, pogodbeno, in 
♦ Nikolaj Žličar. 

Ministrstvo za notranje zadeve je ustanovilo interno
glasbeno šolo, kjer so se glasbeniki izobraževali v
teoretičnih in praktičnih predmetih. Orkester se je
večal  in krepil tudi inštrumentalno. Že konec 80. let je
večina od 58 članov imela višjo ali visoko izobrazbo.Vsi
so bili sposobni izvajati najbolj zahtevna glasbena dela
jugoslovanskih, slovenskih in svetovnih skladateljev.
(Hannikenova Ognjena krogla je na primer že ob
njihovi 30-letnici izzvenela v atraktiven vrh koncerta.)
Ustanovili so tudi ansambel Veseli planšarji, Veseli
škripači, pa zabavni ansambel, salonski in mali sim-
fonični orkester, s sodelovanjem Šolskega centra v
Tacnu bobnarsko skupino, pozneje pa še kvartet
saksofonov in kvartet flavt. 
Orkester je imel vrsto nastopov po raznih krajih
Jugoslavije, uspešno je nastopal z godbo milice iz Zag-
reba, Sarajeva in godbo JLA iz Ljubljane. Prirejal je
samostojne koncerte doma in v tujini. Z velikim uspe-
hom in laskavimi strokovnimi ocenami je pogosto
nastopal na Nizozemskem, v Italiji in Avstriji. Za švi-
carsko firmo je posnel gramofonsko ploščo z njihovo
in našo folklorno motiviko. Veliko je snemal tudi v
Nemčiji za družbo RCA, v Saarbrucknu so bili
glasbeniki častni gosti. S Slovenskim oktetom, Parti-
zanskim pevskim zborom in folklorno skupino France
Marolt so imeli številne televizijske nastope. Imeli so
tudi veliko letnih koncertov in drugih prireditev, okoli
120 in tudi več. 
Redna snemanja za RTV Ljubljana in pozneje za RTV
Slovenija pomenijo že od nekdaj še dodatna priznanja
za pihalni orkester. 
Ob 40-letnici, 1988. leta, je bila na RSNZ sprejeta siste-
mizacija, s katero se je godba preoblikovala v orkester.
V letu 1991, ko je prevzel naloge umetniškega vodje
mag. Milivoj Šurbek, sta bili z reorganizacijo ukinjeni
delovni mesti dirigent in namestnik dirigenta ter
imenovani novi funkciji: poveljnik godbe in umetniški
vodja. Milan Matičič, ki je začel v glasbeni inštituciji že
1973. leta in 1985. leta imenovan na delovno mesto
namestnika dirigenta, je 1991 postal poveljnik godbe.
Leta 1998 ga je nasledil Janez Kukec, ki opravlja naloge
poveljnika policijskega orkestra. 
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Osamosvojitev in konstituiranje lastne države 1991 sta
posegla tudi v organiziranost in delovanje državnih
inštitucij. V skladu s spremembami družbenopolitič-
nega sistema so se spremenila tudi imena. Ko se je julija
1991 Republiški sekretariat za notranje zadeve preime-
noval v Ministrstvo za notranje zadeve RS (MNZ),
milica v policijo januarja 1992, je tudi godba postala
godba policije. Ker pa je že takratna sestava godbe,
številčno in po zvrsti inštrumenotv, presegala stan-
dardno sestavo godbe, se je v javnosti neformalno že
predstavljala kot policijski orkester.
Leta 1994 je slovenska vlada sprejela sklep, ki je
policijski godbi naložil nove naloge. S tem sklepom je
tudi uradno (enake in podobne naloge je opravljala že
dolgo pred tem) postala protokolarni orkester slo-
venske države.
Tako policijski orkester redno nastopa ob raznih
protokolarnih priložnostih. Protokol ima prednost
pred vsemi drugimi dejavnostmi in ga je treba opraviti
ne glede na vremenske razmere. Protokolarnim
obveznostim sledijo državne proslave MNZ in ne
nazadnje koncertna dejavnost, še zlasti gala koncerti v
Cankarjevem domu  in prednovoletni koncerti v Slo-
venski filharmoniji v Ljubljani. Nadaljujejo s širitvijo
glasbenega repertoarja in vedno pogosteje spremljajo,
poleg solistov pihal in trobil, tudi solistične godalne in
klavirske koncerte. 

9.2  A 20 let Kadetske šole za miličnike - 1987
B 30 let Srednje policijske šole - 1997
C Policijska akademija - 2000

Strokovnemu šolanju v policiji je bila ves čas
namenjena velika pozornost. Namen jubilejnih razstav
je bil seznaniti širšo javnost z razvojem izobraževanja v
organih za notranje zadeve od njegovih začetkov,
tečajev Narodne zaščite v Semiču še med 2. svetovno
vojno, do razvojnih smernic leta 1987, 1997 in 2000 z
ustanovitvijo Policijske akademije.
Poleti 1945 je bla ustanovljena šola ljudske milice.
Večkrat se je selila. Svoje prve prostore je imela najprej
v nekdanjih prostorih Krekove gospodinjske šole, kjer
je danes Bolnica dr. Petra Držaja. 1949 se je preselila v
Begunje, v prostore nekdanjih zaporov, kjer je delovala
do 1952. Naslednja selitev je bila v nekdanji grad v
Zgornji Logatec. Do takrat je bila to Nižja šola Mi-
nistrstva za notranje zadeve LRS.
Konec 1953 je bila ustanovljena Šola DSNZ LRS, ki se
je preselila v Tacen pod Šmarno goro, kjer je še danes.
Šestmesečni pripravniški tečaji LM so bili zaradi
pomanjkanja prostora organizirani tudi v Ljubljani,
Mariboru, Celju in Kopru.
1960 je bila ustanovljena dveletna Srednja strokovna šola
za notranje zadeve. 1965 se je preimenovala v Strokovno
šolo za notranje zadeve ter dobila status srednje šole.

Mnogim družbenim spremembam je sledila tudi
milica in izobraževanje v njej. 
V šolskem letu 1967/68 je bil ustanovljen kadetski
način šolanja. V Šolo za miličnike kadete kot oddelek
Strokovne šole za notranje zadeve so se vpisali dijaki po
končani osnovni šoli. Šola je bila najprej triletna, z
osmo generacijo, 1974, je postalo šolanje štiriletno. Z
zakonom je šola postala popolna srednja šola. Leta
1980 se je preimenovala v Kadetsko šolo za miličnike,
štiri leta pozneje pa je bila skupaj z domovi za učence
verificirana in vpisana v razvid šol.

Leta 1972 je bil z zakonom ustanovljen Šolski center za
strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje
zadeve, kamor je bila vključena Kadetska šola za
miličnike in Šola za miličnike pripravnike. V slednjo so
sprejemali slušatelje z že zaključeno poklicno ali drugo
srednjo šolo in z opravljenim služenjem vojaškega roka.
1980 je Šolski center postal Izobraževalni center
organov za notranje zadeve. Nazivi šole so se menjavali
naprej: 1. 8. 1991 je postala šola Kadetska šola za
policiste v IC ONZ in 1. 10. 1992 Srednja policijska šola
1. 4. 2000 po reorganizaciji MNZ je bila Srednja
policijska šola vključena v Policijsko akademijo. Leta
1998 so se v šolo vpisala tudi dekleta.
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Zaradi naraščanja števila dijakov so se dograjevali novi
učni in delovni prostori. Prvi internat je bil zgrajen po
preselitvi šole v Tacen, drugi za tretjo generacijo v
šolskem letu 1969/70, ko je bilo vpisanih že 480
kadetov. Nova samopostrežna jedilnica je bila zgrajena
1971, tri leta pozneje telovadnica s streliščem, pa TV
studio in fonolaboratorij ter 1978 tretji internat. 
Vse generacije dijakov so se ukvarjale z izvenšolskimi
dejavnostmi. Svoje sposobnosti so utrjevali v številnih
športnih panogah, kulturnih krožkih in dokazali
uspehe na domačih in mednarodnih tekmovanjih. 
Srednja policijska šola je do leta 2002 izvajala
programe za mladino in odrasle. Z zadnjo, 32.
genaracijo, ob 35-letnici Srednje policijske šole, se je
šolanje za mladino končalo. Odraslim je odslej na-
menjen program izpopolnjevanja za pridobitev poklica
policist, ki ga končajo v 18 mesecih, v treh modulih.
Izobraževanje je v veliki meri povezano s praktičnim
usposabljanjem. Na sprejem v program za odrasle
januarja 2003 čaka že četrta generacija. 
Med izobraževanjem so si učenci pridobili poklic
policist. Dobili so splošno izobrazbo in strokovna
znanja, potrebna za začetek opravljanja policijskega
dela. V zadnjih letih izobraževanja je bilo mogoče na

šoli opravljati tudi maturo, v zadnjem šolskem letu
2001/2002 pa poklicno maturo. 
Najboljši dijaki so imeli prednost pri izbiri delovnega
mesta na PP s splošnim delovnim področjem, izbranim
najboljšim pa je MNZ omogočil študij tudi na Visoki
policijsko-varnostni šoli.
S prvo razstavo o razvoju šolanja smo gostovali v
krajih, kjer so imele svoj sedež uprave za notranje
zadeve, z namenom obogatiti načrt usmerjanja in vpisa
v KŠM in na ta način pritegniti čimveč mladih.
Razstava je s tekstovnim in fotografskim gradivom v
veliki meri prispevala k afirmaciji in animaciji
razvejanega življenja šole in za poklic. Naslednje šolsko
leto, 1988/89, je vpis v šolo porastel za 35 %.
Razstava ob 30-letnici je bila dopolnjena z novostmi
zadnjih deset let, odstranjeno pa gradivo, ki ni bilo več
aktualno. Zlasti je bila prikazana potreba po med-
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narodnem sodelovanju, po večjem sodelovanju s
terenom, korelaciji predmetov, vključitvi deklet v šolo,
vozačih itd. 
Novosti so bile vključene tudi v stalno postavitev
razstave Policijska akademija, ki izpolnjuje atrij SPŠ.
Stalna postavitev, ki ni za gostovanja, je bila odprta 1. 4.
2000, na dan, ko se je z reorganizacijo MNZ Izo-
braževalni center preimenoval v Policijsko akademijo in
je od takrat  sestavni del Generalne policijske uprave. 
Stalna postavitev prikazuje, poleg zgodovinskega
prikaza izobraževanja v organih za notranje zadeve od
1944, tudi organizacijo Policijske akademije (PA).
Njene naloge so:

♦ izvajanje srednješolskega vzgojno-izobraževalnega
programa za poklic policist,

♦ izvajanje višješolskega programa izobraževanja za
policijo,

♦ izvajanje programov izpopolnjevanja in usposab-
ljanja, to je organiziranje in izvajanje programov
izobraževanja za policijo,

♦ usposabljanje izvajalcev usposabljanj in
izpopolnjevanj za izvajanje programov,

♦ izvajanje in sodelovanje pri programih za delovanje
policije v izrednih stanjih in v vojnih razmerah,

♦ soodločanje pri razporejanju kapacitet za izo-
braževanje, 

♦ sodelovanje in usklajevanje pri mednarodnem
izobraževanju,

♦ sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov za
usposabljanje pomožnih policistov,

♦ izvajanje programov usposabljanja vodnikov in
urjenja službenih psov,

♦ skrb za varnost in zaščito lastnih objektov ter
priprava programov za izredna stanja in vojno,

♦ priprava predlogov aktov in delovnih analiz s
svojega delovnega področja in

♦ druge naloge, ki so povezane z delovanjem Poli-
cijske akademije.

Policijsko akademijo sestavlja pet notranjih organi-
zacijskih enot:

♦ Višja policijska šola (VPŠ),
♦ Srednja policijska šola (SPŠ)
♦ Center za izpopolnjevanje in usposabljanje (CIU),
♦ Center za usposabljanje pomožnih policistov

(CUPP),
♦ Oddelek za podporo (OP).

V zadnji oddelek je po reorganizaciji, od 1. 4. 2000, spa-
dal tudi muzej, z novim imenom Muzej Policijske
akademije.
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9.3 Človeka nikar ... Aktvnosti policije v
boju za samostojno in demokratično
Slovenijo, 1994

Desetdnevna vojna je bila povod za pripravo nove
zbirke oddelka o razvoju varnostnega sistema. Na
prvem sestanku organizacijskega odbora na PU v
Novem mestu 1993 je bil sprejet sklep, da bo razstava
odprta ob ustanovnem združenju veteranov Sever. Ime
je dobilo po znani akciji slovenske milice za preprečitev
“mitinga resnice” 1. decembra 1989 v Ljubljani. S to
akcijo je namreč milica dokazala, da je pripravljena
braniti slovensko državo in njene državljane. Ustanovni
dan 26. marec pa je bil izbran zato, ker ustanovitelji

niso želeli, da bi datum spominjal na katerikoli
dogodek v preteklosti.
Razstava z naslovom Človeka nikar ... Aktivnosti
policije v boju za samostojno in demokratično Slo-
venijo je bila odprta 26. marca 1994. leta v preddverju
Zavarovalnice Tilia v Novem mestu.
Odprl jo je takratni minister za notranje zadeve Ivo
Bizjak.
Zbirka ponazarja posredne in neposredne vzroke za
okupacijo Slovenije. Zajema čas od 1. 12. 1989 do 26.
10. 1991, od preprečitve “mitinga resnice” v Ljubljani
do posnetkov s koprskega pristanišča, ko je zadnji
vojak JLA zapustil Slovenijo.
Obrambne priprave milice so potekale že pred 26.
junijem 1991. Posebna “šola” zanjo je bil prav datum 1.
12. 1989. Organizirano zborovanje v Ljubljani naj bi
Slovencem razkrilo resnico o Kosovu. V resnici pa so
organizatorji mitinga želeli “kosovizirati” Slovenijo, jo
zaplesti v krvavi obračun med Srbi in Albanci na naših
tleh in s tem doseči uvedbo izrednih razmer. Vodstvo v
organih za notranje zadeve je pripravilo načrt, s
katerim naj bi se postavili po robu ne le skupinam
razgrajačev, ki so bili specializirani za uprizarjanje
razgrajaških in rušilnih pohodov, ampak predvsem
tistim, ki so bili pripravljeni izkoriščati in usmerjati
njihovo delovanje. 
Mestni sekretariat za notranje zadeve je miting
prepovedal, ker je ocenil, da bi organizacija mitinga
razpihovala nacionalno sovraštvo in nestrpnost in
usmerjala svoj cilj na razbijanje bratstva in enotnosti.
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V uvodnem delu se vrstijo datumi: 5. oktober 1990, ko
so specialne enote JLA iz Šentvida pri Ljubljani zasedle
štab Teritorialne obrambe, 23. december, ko je bil
plebiscit, 26. december, ko je slovenski parlament
uradno in slovesno razglasil izide plebiscita, 23. maj
1991, ko je nastal zaplet v Pekrah pri Mariboru, 24.
maj, ko je vojaški oklepnik do smrti povozil Josefa
Simčika, ugrabitev poveljnika TO za vzhodno Šta-
jersko Vladimirja Miloševiča ipd.
26. junija 1991 je bila na Trgu revolucije v Ljubljani
razglašena samostojnost in neodvisnost Slovenije. 
Že 26. junija je bilo jasno, da je prišlo do vojnih razmer
na območju Slovenije. Tanki JLA so bili na primorskih
cestah že 26. junija 15 minut pred 13. uro. Predsednik
Predsedstva Milan Kučan je 27. 6. ob 7. uri zjutraj
sporočil: “Prišlo je do agresije na Slovenijo in tej agresiji
se je treba upreti z vsemi sredstvi, tudi z orožjem!”
Kolone oklepnikov, tovornjakov in težkih vojaških
vozil so se pomikale proti Sloveniji z vseh strani. Tanki
so prodirali in mendrali, kar jim je bilo na poti. Bili so
povsod: na Primorskem in Notranjskem, Dolenjskem
in Štajerskem, Gorenjskem in Koroškem in v Prek-
murju. Agresor je uporabljal tudi kasetne bombe, ki so
po mednarodnih zakonih prepovedane za napad na
civilno prebivalstvo. Cilji letalskih napadov so postale
telekomunikacije. Padle pa so tudi prve žrtve. 
Agresija na Slovenijo se je internacionalizirala, ko se je
v Luksemburgu zbral dvodnevni vrh evropske skup-

nosti. Neprepričljiv je bil sporazum o premirju, ki so ga
v Zagrebu 29. junija sklenili predstavniki evropske
skupnosti, jugoslovanskih oblasti in republik Slovenije
ter Hrvaške.
Grožnje armadnega vrhovnega štaba so se stopnjevale,
letala so množično preletavala zračni prostor Slovenije,
iz helikopterjev z oznako Rdečega križa so streljali tudi
na civilno prebivalstvo.
Vdaje pripadnikov JLA so bile vedno številnejše in
prestopov v TO je bilo vsak dan več. Svoje je naredila
izolacija brez hrane, pijače in elektrike. Nekateri
častniki, predvsem Slovenci, so prestopali na stran TO,
predvsem iz osebnih in moralnih razlogov. 
Posnetki iz bolnišnic so dokazovali, da je zdravstveno
osebje sprejemalo vse, ki so bili potrebni pomoči. Kot
bolniki so postali prijatelji, pred tem so bili vsak na svoji
strani. Prikazani so bili tudi najbolj žalostni posnetki.
Starši mladeničev, ki so služili vojaški rok v Sloveniji ali
v drugih republikah, so zahtevali, da se eni in drugi
takoj vrnejo domov. Shod srbskih staršev pred Halo
Tivoli v Ljubljani je bil množičen, saj so se pripeljali z
več avtobusi.
Internacionalizacija na Brionih 7. julija 1991, kjer so se
zbrali: ministrska trojka evropske skupnosti skupaj s
predstavniki obeh strani, ki so bile neposredno vpletene
v jugoslovansko krizo, je prinesla tako imenovano brion-
sko deklaracijo. Obsegala je naslednje temeljne točke:

♦ Slovenija je bila nedvomna zmagovalka v 10-dnevni
vojni z jugoslovansko armado in je upravičeno
pričakovala zmagovalno obravnavo,

♦ jugoslovanska vojska se kljub vsemu ni dokončno
vdala in predala, saj je bila grožnja ponovnega
napada (Adžičeve izjave) na Slovenijo tokrat “res z
vsemi sredstvi” povsem realna in je ni bilo mogoče
spregledati in

♦ med obema stranema se je nahajala evropska
skupnost kot posrednica, ki se je vmešala takoj na
začetku vojne zaradi strahu pred širitvijo le-te na
njena ozemlja in zaradi strahu pred razpadom neke
državne celote – Jugoslavije, ki je skupnosti zagotav-
ljala relativno stabilnost na Balkanu.

Konferenco je vodil Hans van den Broek, ki je ponudil
izhodišča dokumentov obema stranema. Vsebina teh je
bila:

♦ premirje,
♦ umik vojske,
♦ zamrznitev deklaracije za tri mesece,
♦ pogajanja o bodoči ureditvi na enakopravnih

temeljih.

Preprost sklep iz tega je bil, da podpis deklaracije
pomeni dokončen, čeprav odložen konec Jugoslavije. V
pogajanjih je Slovenija sicer morala zamrzniti
deklaracijo o neodvisnosti, dobila pa je mir in po treh
mesecih možnost, da Jugoslavijo dokončno zapusti.
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Podpis deklaracije je bil 5 minut pred polnočjo 7. julija
1991.
V treh mesecih se je JLA umaknila iz Slovenije. Ob 24.
uri 26. 10. 1991 je iz koprskega pristanišča zapustil
Slovenijo zadnji vojak JLA. 
V desetdnevni vojni je izgubilo življenje pet pripad-
nikov policije:
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Željko Ernoič, rojen 3. 5. 1965, je sodeloval kot
rezervni policist PP Slovenj Gradec v oboroženem
spopadu z agresorji JA na mejnem prehodu
Holmec, kjer je bil 28. 6. 1991 smrtno ranjen.

Robert Hvalc, rojen 1. 11. 1969, je 28. 6. 1991
sodeloval pri observaciji barikad, ki so bile
postavljene okrog vojaških objektov na območju PP
Tabor pri Mariboru. Postal je žrtev agresorjev JA,
ki so streljali iz vojašnice Vojvode Mišiča na službeni
posebni avtomobil, v katerem sta bila miličnik
Zdenko Lilek in rezervni policist Robert Hvalc.
Slednji je podlegel poškodbam med prevozom v
bolnišnico, Zdenko pa je bil hudo ranjen; večkrat je
bil obstreljen in je od takrat priklenjen na invalidski
voziček.

Bojan Štumberger, rojen 25. 1. 1961, je sodeloval
kot rezervni policist PP Slovenj Gradec v
oboroženem spopadu z agresorji JA na mejnem
prehodu Holmec, kjer je umrl 28. 6. 1991.

Stanko Strašek, rojen 21. 9. 1964, policist PEM, je
30. 6. 1991 ob 00.22 uri ustavljal osebni avto
Zastava 101 v križišču Kardeljeve in Aškerčeve ceste.
Ko se je vozilo ustavilo, je voznik streljal proti Stanku
Strašku in Borisu Mikoliču, ki sta bila skupaj na
blokadnem mestu. Prvi streli so Straška smrtno
ranili. Policist Mikolič je streljal proti vozniku,
vendar ga ni zadel. Voznik je pobegnil po Titovi cesti
proti Bežigradu, kjer je bil pri Smeltu likvidiran.



Zbirka je do danes že enajstkrat gostovala, in še gostuje
po Sloveniji.

9.4 A Ponarejanje denarja - razstava ob
mednarodnem srečanju predstavnikov:
policije, tožilstva in sodišč v Gotenici,
26. 4. 1994
B Dopolnjena razstava in ponovno
postavljena v Gotenici, 1999, ob nas-
lednjem mednarodnem srečanju na
temo Ponarejanje denarja

V sodelovanju s Sektorjem za mednarodno policijsko
sodelovanje – Interpolom in Banko Slovenije je bilo
zbranih 30 primerov kaznivih dejanj po členu 249 KZ
RS, ki so bila storjena in odkrita od 1992 do 1994 in
dopolnjena z odkritjem kriminalne združbe, ki se je
ukvarjala z izdelavo in razpečevanjem ponarejenega
denarja, DEM, 23. 11. 1999.
Pričujoča razstava, vezana izključno na kriminaliteto
ponarejenega denarja, je pokazala razlike med
originalnim in ponarejenim denarjem, bankovci in
kovanci, domače in tuje valute. 
Na začetku razstave so bile prikazane uspešne akcije
odkritja ponarejenih bankovcev po 5000 tolarjev -
bonov. Znana je predvsem akcija Tolar, ki je skoraj 9
mesecev burila duhove, kdo je bil v njej glavni akter.
Delavci banke in policije so namreč našli 11 vreč

ponarejenih bankovcev po 1000 tolarjev – bonov.
Vrednost denarja po takratnem tečaju je znašala 6
milijonov DEM.
Na podlagi analiz zbranih obvestil ter sodelovanja z
varnostnimi organi Hrvaške, Italije in Nemčije je bilo
ugotovljeno, da je bil denar najverjetneje tiskan v
Nemčiji.
Ovadenih je bilo 61 oseb različnih narodnosti. V
zaporu se jih je znašlo 12.
Pri ponarejenih bankovcih po 5000 in 10 000 je
sodobna tehnika laserskega tiskalnika omogočala
idealno prekrivanje obeh strani vtiskanega bankovca.
Ob kratki informaciji, kje in kdaj je bilo kaznivo
dejanje storjeno, so sledile primerjave med originalnim
in ponarejenim denarjem nemških in švicarskih
bankovcev in kovancev. Teh ponaredkov je bilo največ,
kar je bilo za tisti čas razumljivo, saj je bila tedaj v
Sloveniji množična uporaba nemškega denarja. 100
DEM so ponarejali storilci v velikih  količinah. Največja
zaplemba je bila leta 1999, ko je bil prvič po
osvoboditvi zasežen tudi OFFSET tiskarski stroj.
Storilci so jih unovčili okoli 50, zaseženih jim je bilo
nekaj tisoč ponaredkov, ki so bili na polah pripravljeni
samo še za razrez. 
Kriminalne zgodbe so bile odkrite tudi ob številnih
ponaredkih avstrijskih šilingov (v Sloveniji nekaj časa
druga najpogostejša ponarejena valuta), italijanskih
lir in ne nazadnje ameriških dolarjev in francoskih
frankov. 
Ob predstavitvi gradiva strokovnjakom za prepoznavo
denarja ni bilo otežko ugotoviti, da so ponaredki iz leta
v leto kakovostnejši zaradi razvoja tehnologije in da bo
pri tem treba prevzeti odgovornost za opozarjanje na
previdnost v vsem, kar je povezano z denarjem, pravim
ali plastičnim. 
Razstava je bila tudi v mednarodnih krogih zelo
odmevna. 

9.5 25 let dela Specialne enote pri MNZ
RS, 1998

Ob 25-letnici Specialne enote (SEP) pri MNZ je muzej
v sodelovanju s SEP in Centrom za kriminalistično-
tehnične preiskave UKS zbral in pripravil gradivo za
razstavo, ki je bila odprta marca 1998 v dnevnem
prostoru v Gotenici. Razstava je prikazala nastanek in
razvoj posebne enote, ki se je ves čas razvoja strokovno
izpopolnjevala, postopoma postajala tudi ustrezno
opremljena in predvsem v času napada na Slovenijo
doživela veliko preizkušenj in zmag.
Nastala je 1972, ko je v takratno Jugoslavijo vdrla
teroristična skupina Fenix  in pričela na območju BIH
oborožen boj proti takratni legalni oblasti.

Muzej organov za notranje zadeve

250

Marjan Dobelšek, rojen 18. 9. 1961, stamostojni
inšpektor IP UNZ Slovenj Gradec za področje
VEM in PEM, je umrl v nesrečnih okoliščinah 2. 7.
1991.



PRVO OBDOBJE SPECIALNE ENOTE 

Zaradi delovanja teroristične skupine in napovedi
politične emigracije, da se bodo skupini 19 teroristov
priključili še drugi ter zaradi podatkov, da bodo prešli
ozemlje Slovenije, je RSNZ oziroma sekretar Marjan
Orožen, ustanovil, z odločbo št. 21 - Z -180/15 - 72,
Posebno enoto RSNZ SRS. Enoto so sestavljali takratni
miličniki iz vseh UJV in delavci državne varnosti.
Enota se je zbrala 24. 7. 1972 in se usposabljala na
Ugarju pri Ribnici do 1. 9. 1972. 27. 8. 1972 se je
udeležila zaključne vaje UJV Maribor na Kozjaku.
Enota je štela 41 pripadnikov, usposabljanje pa jih je
opravilo 39. Ti so se po končanem usposabljanju
ponovno vključili v delo svojih matičnih enot, vendar so
obdržali zadolženo opremo in oborožitev. Oborožena je
bila z  jurišnimi puškami M - 70 in M - 70 A, s pištolami
M - 57, kar je bila tedaj najboljša lahka oborožitev.
Enota je sicer formalno obstajala, vendar se od
ustanovitve Čete za posebne naloge v celoti ni nikoli
več sestala.
Prve izkušnje Posebne enote RSNZ so bile uporabljene
za organiziranje še enega posebnega tečaja za
miličnike, ki je potekal od 23. 10. 1972 do 24. 11. 1972
na Ugarju pri Ribnici. Po odločbi republiškega
sekretarja za notranje zadeve, št. 21 - S - 61 -/72 - 72, je
bila organizacija tečaja mnogo bolje načrtovana. Tako
so predhodno testirali vse miličnike in na podlagi
rezultatov opravili izbor.
V prvem obdobju je bila ustanovljena enota na vpoklic,
torej predhodnica Specialne enote ni bila stalna enota.
Značilnost tega obdobja je bilo iskanje ustrezne
organizacije in oblike, saj do tedaj ni bilo potrebnih
izkušenj ne  pri nas, ne v svetu. Pomembno je tudi to,
da je bila za takrat to enota RSNZ in ne samostojna
služba.
Že v tistem obdobju so obstajale zamisli o tem, da bi
imeli pripadniki enote posebne uniforme (psihološko
delovanje na nasprotnika), da mora biti večji del
delovnega časa namenjen za usposabljanje, ipd.
Zaradi nerazumevanja tedanjega vodstva te zamisli
niso bile sprejete, češ da so preveč “zahodnjaške”, na
primer odprti tok za pištolo naj bi bil kavbojski,
pokrivalo baretka naj ne bi ustrezala našemu sistemu
ipd.

RAZVOJ SPECIALNE ENOTE OD 1973 DO 1978

Drugo razvojno obdobje predstavlja obdobje od leta
1973 do 1978. Izkušnje v boju proti ekstremistični
skupini Fenix, ko so oborožene sile (milica, JLA, TO)
imele v prvem obdobju spopadov hude izgube pri
iskanju, pri zajetju različnih delov pa zelo velike težave,
saj je pregon trajal več kot mesec, so narekovale, da je
treba pri takem spopadu spremeniti taktiko in
uporabiti drugčne metode. 

Republiški sekretar za notranje zadeve je zato z odločbo,
št. 43/15 - S - 22/40 - A - 10/72 z dne 27.12.1972,
ustanovil Četo za posebne naloge. Četo sta sestavljala:

♦ vod milice za posebne naloge in
♦ vod milice za zavarovanje objektov.

Odločba je začela veljati 1. 1. 1973. To je tudi datum
“rojstva” specialne enote.
Z ustanovitvijo profesionalne enote je prenehala
obstajati Posebna enota RSNZ SRS. 
Vod za posebne naloge so sestavljali: vodstvo in trije
oddelki, skupaj 35 pripadnikov. V enoto so bili raz-
porejeni delavci, ki so uspešno končali usposabljanje
1972 in so se sami odločili za delo v tej enoti. Dejansko
je v enoti ostalo 26 pripadnikov.
Zaradi kadrovskih potreb je bila julija 1973 sprejeta v
enoto skupina 10 kadetov, saj so njeni dotedanji
pripadniki odšli na nove delovne dolžnosti takratne
Službe državne varnosti.
Četa milice je do 1978 doživela več manjših sprememb.
Dodana ji je bila tudi nova enota: vod za operativno-
tehnične preglede, katerega so v začetku sestavljali:

♦ oddelek za operativno-tehnične preglede,
♦ skupina za delo z rentgenom ter
♦ skupina pilotov in mehanikov helikopterja. Pozneje

je bil vodu dodan še
♦ oddelek za protidiverzantsko zaščito.

Značilnost drugega obdobja je ustanovitev stalne
specialne enote – voda za posebne naloge. Značilna in
pozitivna stran tega obdobja je v tem, da je enota
pričela z resnimi usposabljanji za razreševanje najtežjih
dejanj. Enota je bila organizacijsko združena z drugimi
enotami za specifična področja, ki niso bila niti
sorodna njenemu področju. Zgubljala se je v preveliki
širini usposabljanja, uporabljali so jo za različne
splošne naloge, zato je zmanjkovalo časa za posebna
usposabljanja oziroma so preveč poudarjali pomemb-
nost klasičnega dela miličnika.
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Velika pomanjkljivost se je pokazala tudi pri kadro-
vanju, saj so v enoto prihajali po večini “kaznovani
miličniki”. Oprema je postala nefunkcionalna, pa tudi
dolgoročni načrt usposabljanja je bil neizdelan.
Za drugo obdobje pa je gotovo značilen entuziazem
delavcev in vodstva, kar je bil tudi vzrok za napredek
delovanja, ki ga je enota takrat dosegla.

RAZVOJ SPECIALNE ENOTE OD 1978 DO 1990

Tretje obdobje razvoja obsega obdobje od 1978 do
1990. Prvotno je imela Četa milice za posebne naloge
sistemiziranih 84 delovnih mest, po drugi reorga-
nizaciji že 178. Zaradi tega je bilo treba najti nove
organizacijske oblike. Z odločbo št. 25/5 - Z - 157/78 je
bila ustanovljena Zaščitna enota milice (ZEM).
Sestavljena je bila iz naslednjih enot:

♦ vodstvo, 
♦ vod za protiteroristične in protidiverzantske naloge,
♦ vod za prometno-operativne naloge,
♦ četa milice za zavarovanje oseb in objektov in
♦ samostojni oddelek za materialno-tehnične zadeve.

Sistemiziranih je bilo 244 delovnih mest, samo v vodu za
protiteroristične in protidiverzantske naloge jih je bilo 47.

Helikopterska enota se je izločila in postala sa-
mostojna. Oddelek za PDZ in rentgenska skupina sta
se združila in vključila v vod za protiteroristične in
protidiverzantske naloge.
Do leta 1990 je bilo v ZEM-u še veliko sprememb. Vanj
je bila nekaj časa vključena tudi Postaja železniške
milice  (PŽM), nekatere enote pa so bile ukinjene.
Tudi v četi milice je prišlo do nekaterih sprememb. Iz
voda za protiteroristične in protidiverzantske naloge je
bil kasneje izločen oddelek za PDZ. V začetku je bil
samostojen oddelek pri poveljstvu ZEM, ki je kasneje
prerasel v samostojni vod.
Obdobje od 1978 do 1990 lahko označimo kot obdobje
iskanja ustreznih organizacijskih oblik, razmišljanj,
kako v eni enoti združiti vse posebne specialistične
službe milice, ki niso primerne za organiziranje v
splošnih ali posebnih postajah milice.
Značilnost obdobja je bila tudi preveliko posploševanje
nalog vseh enot, tako da so pripadniki vseh enot
izvajali naloge z vseh področij. Tudi izbira kadra je bila
stalna znotraj enot in brez strokovnega nadzora. Enote
so velikokrat opravljale splošne naloge, tako da so
strokovnjaki s posameznih področij morali biti najprej
dobri splošni miličniki, šele nato strokovnjaki na
svojem področju. 
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To je bilo tudi obdobje stagnacije, velikih kadrovskih
premeščanj ter vedno večjega oddaljevanja od osnov-
nega namena in vloge enote, zlasti voda za proti-
teroristične in protidiverzantske naloge.
V tistem času enota ni bila na dobrem glasu, saj so v
“specialno enoto” prihajali v glavnem kaznovani
miličniki. 

RAZVOJ SPECIALNE ENOTE OD 1990 DALJE

Četrto obdobje v razvoju specialne enote je specifično.
Opravljala je naloge, ki niso običajne za takšno enoto.
Specifična dela so se nanašala predvsem na čas od maja
1990 do decembra 1991. 
Leto 1990 je bilo za Slovenijo leto velikih sprememb.
Takrat in kasneje je Specialna enota (SE) odigrala
pomembno vlogo. 
Prve demokratične volitve in s tem veliki pretresi na vseh
družbenopolitičnih ravneh, posebno na delovnem
področju državnih organov, niso vplivali na strokovnost
dela v enoti, vendar pa je bilo celotno področje državne
uprave pod nadzorom “primernega” vodstva.
Začetek korenitih sprememb in podiranje temeljev
državnosti Slovenije je pomenilo poizkus zvezne
države, da razoroži drugo vejo slovenske obrambe, tj.
Teritorialno obrambo. Aktivnosti JLA, ki so se začele
sredi maja 1990, so bile pomembne za večino
slovenskega političnega in upravnega življenja.
Že po prvih ukrepih zvezne armade so se posamezniki
odločili, da njenih ukazov ne bodo sprejeli, ampak se

jim bodo uprli. Težko je bilo delovati v okoliščinah,
kjer se ni vedelo, kdo stoji komu ob strani in kdo komu
za hrbtom. Poleg tega je bilo nezaupanje predstavnikov
nove politične oblasti zelo veliko, učinkovito delovanje
kogarkoli pa skoraj onemogočeno.
Verjetno je bil prav poizkus zvezne armade, da razoroži
Teritorialno obrambo, tisti vzvod, ki je sprožil plaz
aktivnosti, ki bi se lahko začele mnogo kasneje in z
večjimi posledicami.
Pregled zaprtega območja Gotenice, Kočevske Reke in
Skrilja je bilo dejanje, s katerim je začela uspešno pot
Specialna enota. Že v preteklem obdobju so se
pripadniki SE ali voda za protiteroristično in
protidiverzantsko dejavnost nekoliko razlikovali od
ostalih enot, predvsem po tem, da jih je zanimala le
“strokovnost”. Nekateri pripadniki enote so bili zaradi
neprimerne “politične” aktivnosti tudi preganjani ali
premeščeni zaradi neprimernega obnašanja v drugih
enotah.
Prva ukrepa. ki ju je nova oblast sprejela, sta bila: pregled
in preiskava zaprtega območja. Poleg drugih razlogov,
zaradi katerih je bila sprejeta odločitev o pregledu in
preiskavi tega območja, je bilo za posameznike
“strateško” pomembno dejstvo, da je bila na tem
območju velika količina oborožitve “slovenske vojske”,
ki je v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti JLA. 
Zaradi naštetih dejstev, in še nekaterih drugih
razlogov, je bilo določeno, da bo za izvedbo naloge
uporabljen vod za protiteroristične in protidiver-
zantske naloge iz sestava zaščitne enote milice. Vod je
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bil začasno izločen iz stalnega sestava obstoječe enote,
vodstvo ZEM o dejavnostih ni bilo obveščeno, ker je
bila enota začasno podrejena pooblaščenim osebam.
Prva aktivnost enote je bila: vpad v zaprto območje, ki
je bilo istočasno tudi dejansko “preverjanje obnašanja”
enote za možnost uporabe pri nalogah, ki so ji sledile.
Enota je vse preizkušnje prestala in pri tem imela

pomembno strateško nalogo v času osamosvajanja
Slovenije. Ocenjeno je bilo, da je sposobna opraviti tudi
druge najbolj zaupne naloge v zvezi z odločitvijo o
osamosvojitvi države.
Zaradi nalog, ki jih je enota dobila od avgusta do
septembra 1990, in zaradi razlogov, ki so onemogočali
izvedbo teh nalog, je bila z odločbo republiškega
sekretarja za notranje zadeve 23. 8. 1990 ustanovljena
Specialna enota MNZ, vezana direktno na vodstvo
organov za notranje zadeve.
Igor Bavčar je bil republiški sekretar za notranje zadeve
od 16.5. 1990 do 30.6. 1991 in minister za notranje
zadeve od 1. 7. 1991 do 24. 1. 1993.
Od avgusta do septembra 1990 je Specialna enota
opravljala predvsem naslednje naloge:

♦ celotno usposabljanje je usmerila na delovanje v
vojnih razmerah,

♦ za delovanje v vojnih razmerah je usposabljala tudi
pripadnike milice in TO,

♦ skrbela je za varnost posameznikov, ki so vodili
aktivnosti,

♦ nadzorovala je delovanje nasprotnikovih obvešče-
valnih struktur,

♦ zbirala je podatke o nasprotniku in jih posredovala
strukturam milice in TO in

♦ izvajala je še druge naloge v zvezi s pripravami enot
in struktur milice ter TO na prihodnje dogodke. 

Sledile so neposredne priprave na morebiten spopad,
na katerega se je enota pripravljala že od maja 1990.
Bila je usposobljena za obrambo in opremljena s
potrebno oborožitvijo (protioklepna sredstva, proti-
avionske rakete itd.).
Enota se je premaknila z osnovne lokacije na rezervno.
Oprema in oborožitev sta bili premeščeni v skrivne
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depoje. Pripadniki enote so marsikatero noč preživeli
na svojih lokacijah. Stanovali so pri ljudeh, ki so uživali
zaupanje, pri prijateljih in znancih, kjer so se tudi
prehranjevali, spali in se pripravljali na nove naloge.
Tudi v tem obdobju je bila njihova pomembna naloga
varovanje določenih objektov in reakcijsko delovanje v
primeru nenadnih nasprotnikovih akcij. 
Poleg tega je opravljala tudi naloge, ki sodijo v delovno
področje enote v normalnih razmerah.
Danes Specialna enota:

♦ opravlja naloge v zvezi s protiterorističnim delo-
vanjem, sodeluje pri prijetju storilcev hujših
kaznivih dejanj, pri varovanju najvišjih domačih in
tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih
objektov, sodeluje pri delovanju policije ob hujših
elementarnih in drugih nesrečah,

♦ skrbi za ustrezno usposabljanje in izpopolnjevanje
pripadnikov specialne enote ter pomaga pri
izvajanju usposabljanja drugih policijskih enot,
MNZ ter drugih državnih organov,

♦ skrbi za vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev
in opreme enote,

♦ opravlja naloge, za katere so potrebne posebne
veščine ali znanja in specialna oprema, ki jih je treba
izvajati usklajeno na državni ravni, kot so: nadzor
vozil in oseb z videotehničnimi napravami na
cestah in državni meji; opazovanje iz helikopterja
ipd.,

♦ opravlja druge naloge, ki jih odredi direktor GPU
ali oseba, ki jo pooblasti. 

9.6 50 let organiziranega šolanja službenih
psov, 1999

Ob 50-letnici ustanovitve organiziranega šolanja služ-
benih psov je muzej v sodelovanju s PU, z dolgoletnimi
inštruktorji in vodniki šole v Podutiku, z dolgoletnim
vodjem šole Jožetom Vidicem, dr. veterine, z drugimi
veterinarji, ki so službovali v šoli v Podutiku, s
kinološkimi društvi, ponudniki “hotelskih” uslug za
pse in drugimi, zbral gradivo in pripravil razstavo, ki je
bila odprta ob zaključni slovesnosti Srednje policijske
šole in združena s praznovanjem dneva policije 1998.
leta v dnevnem  prostoru  SPŠ v Tacnu.
Začetek šolanja službenih psov in njihovih vodnikov
sega v jesen 1947, ko so začeli šolati pse za potrebe
tedanje milice. V začetku je veliko psov poginilo zaradi
kužnih bolezni – predvsem zaradi pasje kuge. Prvi,
skromni prostori so bili v Klečah, kjer še danes stoji
objekt, namenjen nastanitvenim potrebam. 
Prva ustanova za sistematično šolanje službenih psov in
njihovih vodnikov je bila ustanovljena 1948 na Vod-
nikovi cesti v Ljubljani, pri takratnem Ministrstvu za
notranje zadeve, kjer stoji danes Bolnica dr. Petra Držaja. 

Prvi januar 1949 pomeni uradno otvoritev Šole za
šolanje službenih psov. Do 1953 je delovala pod
Državnim sekretariatom za notranje zadeve (DSNZ),
ko je bila priključena Šoli DSNZ, 1954 je dobila nove
prostore v Podutiku, kjer je še danes.
Za potrebe policije so najustreznejše pasme:

♦ nemški ovčar (v 95 %),
♦ rottweiler,
♦ malinois (kratkodlaki belgijski ovčar),
♦ doberman,
♦ airedale terier in
♦ veliki šnaucer.

Naštete pasme psov je policija občasno vključevala v
šolanje, ker je imela težave pri zagotavljanju zadostnega
števila nemških ovčarjev, ki pa so se, prav tako kot
nemški ovčarji, izkazali kot ustrezni za šolanje in
uporabo. Za posebne naloge (odkrivanje drog in
eksploziva) pa so začeli (1971) uporabljati pse pasme
labrador retriever.
Izbiri psov je že od nekdaj namenjena velika pozornost,
saj mora biti policijski pes aktiven vodnikov partner, ki
mora biti: zanesljiv, trdnih živcev, pogumen, vodljiv,
ubogljiv in po potrebi tudi samostojen. Rodovnik za
bodočega policijskega psa ni bil nikoli pogoj, temveč so
bile in so pomembne lastnosti psa.
Danes so pogoji za nakup službenih psov naslednji:

♦ samci, stari od 10 do 24 mesecev, ustrezne pasme,
morajo uspešno opraviti prvi in drugi preizkus ter
veterinarski pregled in imeti rezultat rentgenskega
slikanja kolkov A - 1 ali A - 2.

V Klečah je švicarska državljanka dr. Ana Auer 1953
organizirala Šolo psov za vodenje slepih. Šola, v kateri
sta postala inštruktorja Ivan Vodušek in Stane
Logonder, je delovala do 1956. Šolanje službenih psov
za slepe je ponovno oživelo 1977 v Podutiku in trajalo
do 1993, ko so ga ukinili.
1951 je Šola za šolanje službenih psov in njihovih
vodnikov na Vodnikovi cesti organizirala tečaj za
lavinske pse v Tamarju, kjer so sodelovali pripadniki
gorske reševalne službe in kinologi kinoloških društev.
Drugi tečaj, leto pozneje, so vodili Jože Čop, Marjan
Perko in Janez Klemenčič. 1954 in 1955 sta bila
organizirana še dva tečaja v Javorniškem Rovtu, katera
so organizirali Uroš Župančič, Janez Klemenčič in
Teodor T. Drenig. 
Kljub skromnim začetkom, brez izkušenj in z
maloštevilnimi kvalitetnimi psi, si je šola hitro pri-
dobila ugled. Že v 50. letih so strokovno pomagali
tečajnikom iz Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne
gore in deloma iz Hrvaške.
Tečaji za lavinske pse so se vrstili še na Komni, pri Valva-
sorjevem domu pod Stolom in še nekajkrat v Tamarju.
Leta 1950 so bili miličniki s službenimi psi za 3 mesece
poslani v BIH, predvsem na območje Belice in Mede-
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nice, kjer so s psi sodelovali pri iskanju in prijetju
pripadnikov oboroženih terorističnih skupin. V teh
akcijah je praviloma prihajalo do uporabe strelnega
orožja in mnogi pripadniki milice so izgubili življenje.
V petdesetih letih je bila namreč ena od osnovnih nalog
službenih psov in njihovih vodnikov preganjanje
ostankov izdajalskih, ustaških in četniških tolp ter
zasledovanje oseb, še zlasti emigrantov. Psi so bili pri
tem izredno koristni zaradi svoje ostrine in
sposobnosti sledenja. To so bili časi slovitega Činča,
Ciga – Čuja, Rolfa, Lakija, Mikija, Cezarja, Carja in
drugih. Cigo je na primer izsledil v svoji “karieri” okrog
50 mejašev, kot so takrat imenovali emigrante. Med
vodniki je legenda vodnik in inštruktor  Albert Čok iz
Lokve pri Divači.
Akcije so se vrstile iz dneva v dan. Iskali so tihotapce, v
glavnem srbske in albanske narodnosti, ki so tihotapili
blago, tudi ukradeno, denar in orožje. Več akcij je bilo
usmerjenih v zaplembo propagandnega gradiva proti
takratni ureditvi. Mejnim pripadnikom JLA so veliko-
krat pomagali pri odkrivanju nezakonitosti.
Pse za splošno uporabo so usposabljali za: sledenje,
obrambo in napad ter za preiskovanje.
Vloga službenih psov se je spreminjala in prilagajala
dejanskim potrebam službe. V preteklosti so opravljali
izključno operativne naloge, kot so bile zasledovanje
oseb, vzpostavljanje javnega reda in miru ter različne
druge intervencije. Večinoma so jih uporabljali za
iskanje oseb po sledi.
V 80. letih so začeli službene pse uporabljati za
preiskavo terena na osebe in na predmete ter za pre-
iskave objektov. Usposobljen pes namreč pri preisko-
vanju nadomesti policista, dela lahko v neugodnih
razmerah; v megli, temi ipd.
Pri obrambi in napadu so inštruktorji začeli vedno
pogosteje poudarjati delo z nagobčnikom. S tem so
lahko ob raznih intervencijah preprečili poškodbe,
poleg tega pa so skušali odpraviti neugodna stanja.
Večkrat se je zgodilo, da je pes pri intervenciji stekel za
osebo, ker pa ta ni imela zaščitnega rokava (ki se
uporablja pri vajah obrambe in napada), je ni
onemogočil oziroma se za tako osebo ni zmenil.
Pri izdelovanju sledi so že takrat skušali učenje čimbolj
prilagoditi okoliščinam pri opravljanju nalog. Niso
označevali začetka poti, od koder je oseba začela hoditi,
ampak je bil samo približno nakazan začetek poti.
Pogoj za uspešno opravljeno preizkušnjo je bilo tudi
izdelovanje križanih sledi. 
Prvi pes za odkrivanje mamil je bil leta 1971 uvožen iz
Švedske. To je bil labradorec Ekstas, ki je bil v svojem
obdobju z vodnikom Jožetom Topliškom med naj-
boljšimi “mamilarji” v Evropi.
Pse za iskanje in odkrivanje mamil so začeli šolati v
Podutiku 1972, ko so izšolali prvega “mamilarja”,
nemškega ovčarja Rexa. Od 1972 do 1991 so v
Podutiku šolali pse za mamila tudi za potrebe

Jugoslavije. Prvi izšolani pes je tako postal nemški
ovčar, ki se pri delu ni obnesel. Postal je napadalen do
ljudi, ki so bili prisotni pri preiskavah.
V drugi polovici leta so poskusno začeli šolati psa
pasme irski seter in bloodhound. Ker sodi irski seter
med ptičarje, je iskal z visokim nosom, zaradi česar je
bil neuporaben. Drugi je prišel v šolo že “pokvarjen”,
neposlušen in prestar. 
1973 so v Slovenijo iz Nemčije uvozili psičko Emy,
pasme labrador retriever, dve leti pozneje pa imeli prvo
leglo labradorcev. Poleženi so bili 4 mladiči, tri samičke
in samček. Samčka so izšolali in šišenski Ago je postal
izredno uspešen pri odkrivanju mamil.
Čez tri leta so bili na območju R Slovenije trije psi za
odkrivanje mamil in minskoeksplozivnih sredstev
(MES): v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.
1976 so uspešno izšolali prvega psa za odkrivanje
eksploziva. 
Na zaključni preizkušnji 1979 je bila že polovica psov
lastne vzreje, ki so bili nadpovprečni. Lastna vzreja je
bila pomemben korak pri razvoju službenih psov. Za
šolo je bilo pomembno tudi šolanje službenih psov, ki
so bili v rokah privatnih lastnikov. Te so z manjšim in
lažjim prešolanjem uporabljali za različne naloge v
miru, izrednih razmerah in pozneje tudi v osamosvo-
jitveni vojni.
1978 je bil za Ljubljano izšolan še en pes. Pse so
razporejali iz Ljubljane še v Skopje, Sarajevo in Zagreb.
Možnosti za razvoj civilne zaščite so se s podružb-
ljanjem obrambno-samozaščitnih nalog razmahnile.
Največji napredek na tem področju je bil dosežen po
letu 1976, ko so bile naloge opredeljene v razvojnih
načrtih družbenopolitičnih skupnosti. Omenjene
naloge so obvezovale, poleg Kinološke zveze Slovenije
in Gorske reševalne službe, tudi takratni RSNZ. Poleg
že tradicionalnega šolanja lavinskih psov so pričeli s
šolanjem reševalnih psov – ruševinarjev.
Čeprav je bilo šolanje v te namene pri nas še povsem
neraziskano področje, je RSNZ skupaj s komisijo za
reševalne pse pri KZS (Kinološka zveza Slovenije) in
GRS (Gorska reševalna služba) organiziral 24. in 25.
septembra 1977 prvi tečaj za reševalne pse “ru-
ševinarje”. Tečaj je potekal na ruševinah hiš, podrtih
pri gradnji ceste Ljubljana – Vrhnika. Na tečaj so bili
povabljeni že preizkušeni psi in njihovi vodniki, z željo,
da v čim krajšem času s prešolanjem pridejo do psov,
sposobnih za delo in reševanje v ruševinah. Na tečaju je
sodelovalo 10 miličnikov vodnikov službenih psov.
Izkušnje so pokazale, da je dvonamensko šolanje sicer
možno, vendar je potrebno za delo v ruševinah več dela
in da je bolj smiselno, da se psi in vodniki šolajo za
vsako namembnost posebej.
Sledila sta še drugi in tretji tečaj, 1979 in 1980, v
Podutiku. Dvodnevno praktično delo v opuščenem
peskokopu in v bližnji opekarni je še potrdilo prejšnje
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sklepe, da se naj psi za reševanje izpod ruševin šolajo
po posebnem programu. Že prvi dobljeni rezultati so
namreč pokazali, da psi veliko hitreje in uspešneje
iščejo ponesrečence v ruševinah kot katerokoli
tehnično sredstvo.  
Če je bil namen vodnike reševalnih psov strokovno in
tehnično usposobiti, da so bili s svojimi psi sposobni
delovati skupinsko, da so se zavedali vseh nevarnosti, ki
jim pretijo v tej humani nalogi, je bila ena od
prehodnih nalog, da poznajo vzroke rušenja, oblike
ruševin ter nevarnosti, ki jim pretijo v ruševinah.
Vedno se je treba zavedati osnovnega zakona pri
reševanju: namreč, reševalni ukrepi ne smejo nikoli
ogrožati človeških življenj.
Strokovno navodilo o uporabi, strokovnem izpopol-
njevanju in oskrbovanju službenega psa milice je
določalo vodnikom službenih psov nove naloge. Ob
povečani naseljenosti terena in večji gostoti cestnih in
železniških komunikacij ter ob večji uporabi prevoznih
sredstev pri izvrševanju kaznivih dejanj se je število
uporab službenega psa za sledenje iz leta v leto
zmanjševalo. Hkrati se je kazala vedno večja potreba po
uporabi službenega psa v preventivne in druge
namene: uporaba psa pri patruljiranju, vzdrževanju
javnega reda in miru, pri zavarovanju cestnih in
železniških komunikacij in pri drugih opravilih.
V navodilu je poudarjeno, da mora vsak vodnik
opravljati naloge na terenu vedno s psom in le
izjemoma brez njega; predvsem tam, kjer bosta oba
skupaj najbolj koristna in uspešna (opazovanje ponoči,
patruljiranje ob državni meji in podobno).
Sodelovanje šole z drugimi sorodnimi inštitucijami
doma in v tujini je bilo koristno in plodno, kar so
pokazali rezultati na različnih tekmovanjih.
1977 je bilo tekmovanje miličnikov v Novi Gorici.
Ekipo je vodil Mirko Džakula. Pokazali so nov pristop
pri prikazovanju veščin s psi. Nastop je zaključil Ago
šišenski, labradorec, ki je hitro odkril mamilo v avto-
mobilu.
Leto pozneje je bilo tekmovanje šolanih psov na
vadišču Brdo. 13 tekmovalcev iz RSNZ je vodil Mirko
Džakula. Šesto mesto je dosegel Tone Voščak in
dvanajsto Darko Gantar.
24. mednarodna razstava psov je bila avgusta 1977.
Ekipo iz RSNZ je vodil Matija Jakša. Razstave se je
udeležil tudi Janez Toplišek z labradorcem Ekstasom.
Najlepši je bil Ago šišenski, ki je postal tudi kandidat
za mednarodnega prvaka v lepoti.
Na republiškem vzrejnem pregledu nemških ovčarjev v
Lescah je sodeloval Jože Vidic, vodja šole v Podutiku,
kot kinološki sodnik.
Evropskega prventstva, ki je bilo organizirano v Vidmu
v Italiji, se je udeležila tudi ekipa iz takratne Jugoslavije
in dosegla 2. mesto.
Na medklubskem tekmovanju športnih in šolanih
psov v Tržiču sta sodelovala kot sodniška pripravnika

Mirko Džakula in Matjaž Dolenc. Na tekmovanju je
nastopil tudi nemški ovčar Princ.
22. oktobra 1977 so se Podutičani udeležili ogleda
Vojaškega centra za vzrejo in šolanje službenih psov,
nemških ovčarjev, v Belem Manastiru na Hrvaškem.
Maja 1979 je potekalo mednarodno tekmovanje
šolanih službenih psov, ki so se ga  udeležili tudi Jože
Vidic, Mirko Džakula in Milan Marenšek.
Na 1. spominskem tekmovanju za memorial Teodorja
T. Dreniga je govoril predsednik kinološkega društva
in predsednik prireditvenega odbora Jože Vidic, ki je
poudaril pomen prireditve in delo pokojnega Dreniga,
nestorja slovenske kinologije in častnega predsednika
KZ Slovenije. Prvo mesto je zasedel Mirko Džakula z
Bartom non ultra, ekipno pa je Šolski center RSNZ
zasedel 3. mesto.
Mednarodna tekmovanja, katerih so se udeležili tudi
predstavniki šole za šolanje službenih psov, so se vrstila
v Gorici, v Comu, v Kasslu v Nemčiji, kjer je na 23.
evropskem prvenstvu šolanih psov zasedel 28. mesto
Mirko Džakula.
Mednarodna tekmovanja so bila tudi v Beogradu in v
Kikindi, kjer je zasedel 10. mesto Mirko Džakula z
nemškim ovčarjem Azorjem šišenskim.
Pravilnik o državnih tekmovanjih v Sloveniji je izšel z
namenom, da se aktivira in spodbudi delo vodnikov
službenih psov, organiziran je bil tudi preizkus znanja
dvakrat letno.
Pravilnik za izvedbo republiškega tekmovanja služ-
benih psov je pripravila skupina za univerzalno
uporabo službenih psov milice 1984: Jože Vidic, Anton
Es, Dragan Acalinovič, Gorazd Tršar in Miloš Kovač. 
Državna tekmovanja službenih psov vodnikov so se
pričela 4 leta pozneje po sprejetju Pravilnika v
naslednjih krajih in z naslednjimi zmagovalci: 

1989 Ljubljana - Tacen
1. mesto: Bojan Plohl, nemški ovčar (v nadaljevanju
NO) Ek, UNZ Murska Sobota
1990 Maribor
1. mesto: Ervin Godunc, NO Erzo, UNZ Ljubljana
1991 Ljubljana - štadion Šiška
1. mesto: Bojan Plohl, NO Ek, UNZ Murska Sobota
1992 Kranj - štadion Radovljica
1. mesto: Alojz Marčun, NO, Atlas, UNZ Kranj, PP Tržič
1993 Slovenj Gradec - Prevalje
1. mesto: Vojko Spevan, NO Kiro, UNZ Maribor
1994 Murska Sobota
1. mesto: Bogdan Gruden, NO Ingo - valeta, UNZ
Ljubljana, PP Ribnica
1995 Nova Gorica - Ajdovščina
1. mesto: Alojz Marčun, NO Atlas, UNZ Kranj, PP
Tržič
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1996 Postojna
1. mesto: Jože Metelko, NO Lasi, UNZ Ljubljana,
PPVSP
1997 Maribor - štadion na Ptuju
1.mesto: Jože Metelko, NO Lasi, UNZ Ljubljana, PPVSP
1998 Celje - Zreče
1. mesto: Damjan Levstik, NO Prik, UNZ Ljubljana,
PPVSP

Reševanje izpod ruševin je od leta 1987 vodila milica iz
Šole za službene pse. Vodil jo je Anton Es – Zvone do
leta 1991, ko je bilo šolanje ukinjeno.
Psi so pomembni ne samo za varovanje, temveč tudi za
iskanje pri nesrečah v gorah, saj so tudi v Gorski
reševalni službi (GRS) miličniki, ki vodijo akcije. Prav
tako so danes policisti direktno vključeni v GRS.
Anton Es je od 1975 inštruktor v lavinskih tečajih za
pse in njihove vodnike.
Generalna skupščina Interpola je 1979 organizirala
seminar o odkrivanju mamil v Bruslju, ki sta se ga
udeležila Jože Vidic in Mirko Džakula.
Plodno je bilo sodelovanje tudi s Čehi in Madžari; leta
1988 so se v Dunakesziju na Madžarskem Dragan
Acalinovič, Marjan Levstik, Anton Es – Zvone, Mirko
Džakula in Jože Vidic udeležili srečanja mednarodnega
združenja prvič s službenimi psi za splošno uporabo.
Slovenska ekipa za iskanje mamil in eksplozivov je leta
1993 v Dunakesziju na evropskem prvenstvu službenih
psov za odkrivanje mamil dosegla 1. in 3. mesto.
Evropski prvak je postal Srečko Potočar.
V letu 1981 je bil izšolan prvi “specialist”, ki je bil
usposobljen le za odkrivanje minskoeksplozivnih
sredstev (MES). Za takšen način šolanja so se odločili
na podlagi tujih in domačih izkušenj. Razlogov za to je
bilo več. Najpomembnejši pa so naslednji:

♦ mamila nakazujejo psi tako, da s sprednjimi
nogami kopljejo na mestu, kjer je skrivališče. Tak
način pa bi bil pri minskoeksplozivnih sredstvih
prenevaren,

♦ vonja po mamilih in po MES se med seboj močno
razlikujeta,

♦ s specializacijo je dosežena večja učinkovitost in
zanesljivost.

Prvi javni prikaz dela psa za iskanje in odkrivanje MES
je bil 1983 na Brdu pri Kranju, na sestanku medre-
sorske in medrepubliške komisije za protidiverzantsko
zaščito. Udeleženci so bili navdušeni nad uspešnim
delom psa in njegovega vodnika. Zaradi tega je bila v
sklepnem dokumentu pobuda, da se začne pogosteje
uporabljati izšolane pse za odkrivanje MES.
1986 so bili izurjeni že trije psi specialisti za odkrivanje
MES, 1990 pa že osem. Za odkrivanje mamil pa so
skupaj s cariniki  vodniki ONZ uporabljali v istem letu
že 16 izšolanih psov. Rezultati so bili razveseljivi. 

Šolanje psov se je začelo deliti na šolanje za splošno in
za specialistično uporabo, pri čemer je za vključitev v
določen program bilo potrebno uspešno predšolanje.
Šolanje psov za splošno uporabo traja 20 tednov.
Dodatno šolanje za splošno uporabo je tudi šolanje
lavinskih psov za odkrivanje zasutih pod snežnimi
plazovi in pod ruševinami. Dopolnilni program
šolanja poslušnosti psa “ruševinarja” zahteva obvla-
danje naslednjih vaj:

♦ dajanje “glasu” (oblajanje),
♦ vaja “naprej”,
♦ vodenje na daljavo (detaširanje) in
♦ preiskava terena (reviranje).

Pes pri pravočasnem prihodu na kraj nesreče lahko
hitro odkrije, kje je zasut ponesrečenec in ga, če je
dobro izšolan, tudi neutrudno izkopava.
V zavest ljudi prihaja nadgradnja znanja službenega
psa za odkrivanje trupel: na kopnem, v vodi ali ob njej,
tako da so uspešni tudi za iskanje žrtev kaznivih dejanj
in samomorilcev.
Program usposabljanja psov za specialistično uporabo
traja 11 tednov. Sestavljen je iz teoretičnega in
praktičnega dela. Pogoj za vodnika in psa je uspešno
zaključen osnovni tečaj za splošno uporabo.
Uspešna specialistična uporaba psov in vodnikov
omogoča odkrivanje narkotikov vseh vrst in minsko-
eksplozivnih sredstev v najrazličnejših stanjih.
V začetku je program enak programu službenih psov
za splošno uporabo. Poleg testiranja mladičev, spre-
hodov z njimi, nege psa, spoznavanja naravnega in
urbanega okolja, vožnje z avtomobili in helikopterjem,
šolanja v prostoru, vodljivosti na vrvici, vaj: “Glas,
sedi”, prihajanje na klic, prostor in povelja “pre-
povedi”, je zelo pomembno razvijanje nagona plena.
Dobro razvit nagon plena je eden od temeljev za
poznejše uspešno delo.
Šolanje poteka po naslednjih težavnostnih stopnjah:

♦ razlikovanje predmetov,
♦ skrivanje “okuženih” predmetov,
♦ nakazovanje predmetov in
♦ odkrivanje predmetov na različnih objektih.

Vodnik mora vedno upoštevati načelo postopnosti. 
Pri psih za specialistično šolanje so pomembne tudi
vaje spretnosti. Pes, ki išče mamilo ali eksploziv, se
mora brez težav gibati na višini, z lahkoto hoditi po
gredi, stopnicah in lestvi, brez težav mora skočiti v
prtljažnik avtomobila ipd. Pri teh nalogah so
najuspešnejši labradorci, še zlasti, če se začne šolanje
med 4. in 5. mesecem starosti.
V petdesetih in šestdesetih letih so službene pse
uporabljali predvsem za sledenje in odkrivanje storilcev
kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb, manj pa za
pomoč pri opravljanju preventivnih in drugih opera-
tivnih nalog.
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Konec sedemdesetih let uporaba službenega psa pri
opravljanju preventivnih nalog ni bila povsem
zadovoljiva. Vodniki so opravljali svoje naloge večkrat
brez psov kot pa z njimi. S tem so izgubljali veselje do
dela s psi, kar je negativno vplivalo na sposobnost psov
in na njihovo fizično vzdržljivost ter tudi na zaupanje
miličnikov v pse. 
Danes mora vodnik opravljati naloge na terenu vedno
s psom.
Spomnimo naj na raziskavo prof. dr. Darka Mavra z
Visoke policijsko-varnostne šole, danes Fakultete za
policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru, z nas-
lovom Uporaba vonjev pri preiskovanju, 1976, in na
njegov Kriminalistični spoznavni proces iz 1998, ki sta
bili ustrezni vir za scenarij omenjene razstave.
Zaradi tega je nujno, da vodstveni delavci uprav, postaj
in oddelkov milice ter drugi operativni delavci ONZ
poznajo psihološke lastnosti in priučene sposobnosti
službenega psa, njegovo koristnost in uporabo. Zato je
tudi vodnika s službenim psom treba razporejati tja,
kjer bosta najbolj koristna in uspešna. 
Pri opazovanju deluje vodnik s službenim psom
predvsem tam in takrat, ko so kazniva dejanja, kršitve
javnega reda in miru ter drugi pojavi pogostejši.
Uporaba službenega psa je koristna pri nadzorovanju
prometa na javnih cestah, v patruljah na manj
obljudenih krajih, v bližini pomembnih objektov, ob
državnih mejah ipd. V teh nalogah so bili uspešni tudi
v osamosvojitveni vojni 1991.
Pri vzdrževanju javnega reda in miru dela vodnik ob-
hode okoli množice, če so javni shodi na odprtem pros-
toru. Že sama navzočnost psa na javnem shodu vpliva
na žeparje, pretepače in druge storilce kaznivih dejanj.
Pri demonstracijah, na športnih prireditvah, v gostin-
skih lokalih, v intervencijah, so vodniki s službenimi
psi dolžni paziti, da ne pride po nepotrebnem do
poškodb. Vodnik ima službenega psa z nagobčnikom
na vrvici.
Učinkovita uporaba službenega psa je: 

♦ pri ustavljanju in legitimiranju oseb,
♦ pri pridržanju storilcev kaznivih dejanj in prekrškov

ter drugih sumljivih oseb,
♦ pri njihovi privedbi in spremljanju,
♦ pri zagotavljanju izvršitve odločb državnih organov,
♦ pri hišni in osebni preiskavi ter pregledu objektov,
♦ pri pregledu zemljišča,
♦ pri odvračanju napada nase, na drugo osebo ali

objekt,
♦ v zasedi,
♦ v varnostnih akcijah in pri zasledovanju oseb,
♦ ob elementarnih in drugih nesrečah,
♦ pa tudi ob diverzijah in sabotažah.

V naštetih primerih je pes usposobljen, da se ob strelja-
nju na terenu orientira, od kod prihaja streljanje in s slu-
hom in vonjem  najde osebo, ki strelja, in jo onemogoči.

Službeni pes zazna zmes dahov in vonja, ki jih pušča
človek s svojo hojo. To zmes sestavljajo: individualni
dah človeka, vonj obutve in obleke, od katere odpadejo
majhni delci, vonj poškodovanih rastlin in zdrobljenih
živalic. Tem dahom sledi od začetka do konca.
Okoliščine za sledenje so različne: idealne ali neugodne
ali celo izključujejo možnost sledenja.
Psi so naučeni tudi na izdelovanje tako imenovanih
konzerviranih sledi, ki so pri delu pogosto v rabi. To so
sledi, ki so narejene zvečer, sledenje pa se izvaja zjutraj.
Sledi, stare 12 – 15 ur, običajno psom ne delajo težav.
Vodnik spusti psa na sled po dogovoru z delavcem, ki
opravlja ogled kaznivega dejanja. Išče sled. Če je sled
nezavarovana, ima vodnik psa na dolgi vrvici. Zunaj
prehojenega pasu, kjer se vodnik sprehaja, poskušata
skupaj najti pravo sled.
O reševanju ponesrečencev pod snežnimi plazovi so
bile že opisane vaje, s katerimi psa pripravljajo na
zahtevne akcije. V takih primerih je šolan pes
nepogrešljiv, saj lahko nadomesti več ljudi, ki iščejo
ponesrečence s pomočjo sond. Iskanje s to metodo je
izredno zahtevno in zamudno, poleg tega pa manj
zanesljivo kot iskanje s psi.
Poleti vadijo pse s “suhimi” vajami. Takrat pes išče
zakopane predmete, ki imajo vonj po človeku, preiskuje
zemljišče in išče izgubljene osebe ali osebe, ki so
zakopane v ruševinah. Pes je pri tem delu brez
nagobčnika.
Ponesrečencu lahko pes pomaga, če pride vodnik z
njim na kraj zasutja vsaj 2 uri po zasutju. Ko pes na
kraju nekaj najde, začne kopati s prednjimi nogami.
Vodnik mora biti pozoren na zmrznjen sneg, ker lahko
psu poškoduje blazinice na nogah. Tudi na odstopanja
za nekaj metrov je treba misliti, na kar vplivajo
predvsem veter in snežni kanali. Pes lahko z vohom
zazna v snegu človekov vonj iz precejšnje globine.
Delo vodnika s psom je pri iskanju ponesrečencev pod
ruševinami v glavnem enako kot pri iskanju po-
nesrečenca pod snežnimi plazovi. Uspešnejši bi bili pri
psih, da bi nakazovali ponesrečence pod ruševinami z
lajanjem, da si pri kopanju ne bi poškodovali prednjih
tac. Delna rešitev se ponuja v obuvanju pasjih tac v
posebne copate.
Tudi pri iskanju mamil je pes nepogrešljiv in
nenadomestljiv. Šolan pes lahko odkrije vse vrste
mamil in vsakršno količino. Je pa nakazovanje
intenzivnejše, če je količina večja. 
Za vsako novo mamilo je treba pse posebej izšolati, kar
pri psu, ki je usposobljen za iskanje mamil, ne povzroča
nobenih težav.  Bistvo učenja je, da je pri njem primarno
zaznavanje vonja po mamilih in da pes vse druge vonje
ignorira. 
Pri iskanju mamil v avtomobilih sodeluje pes na
mejnih prehodih in tudi v notranjosti. Na mejnem
prehodu izločajo sumljive avtomobile za pregled
carinski delavci, policisti in kriminalisti. Pregled vozila
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se opravi na kraju, ki je odmaknjen od strupenih pli-
nov, hrupa in gneče.
Pri pregledu avtomobila je pes na vrvici in brez
nagobčnika. Na vrvici je pes tudi zato, da ne pride do
poškodovanja avtomobila.
V prtljažniku tovornjaka lahko pes išče tudi prosto. Za
pregled večje ladje je potrebnih več vodnikov s
službenimi psi.
Pri iskanju razstreliv je delo vodnika s psom enako. Ker
pes nakazuje predmet s kopanjem s prednjimi tacami,
lahko išče razstrelivo, v katerem ni detonatorja.
Nadgradnja šolanja je, da minskoeksplozivna sredstva
pes zazna s sedenjem, uleganjem ali lajanjem brez
kopanja.

ZDRAVJE SLUŽBENEGA PSA

Za šolanje in pozneje za delo mora biti izbran
popolnoma zdrav pes. Poskrbeti je treba tudi za
naslednje ukrepe:

♦ cepljenje proti nalezljivim boleznim, kot so pasja
kuga, kužno vnetje jeter, leptospiroza, kužni kašelj,
in proti steklini,

♦ rentgenski pregledi kolčnih sklepov zaradi mož-
nosti displazije. 

Paziti je treba še na različne deformacije okostja, redno
pa je treba odpravljati notranje in zunanje zajedalce,
poskrbeti za redno in temeljito čiščenje ter za pravilne
in kakovostne obroke hrane.
Kastracija psov in sterilizacija psic sta posega, ki sta
obvezna pri vseh psih in psicah, namenjenih za šolanje
za vodenje slepih oseb. Za zagotavljanje stalne delovne
sposobnosti je priporočljiva tudi sterilizacija psic, ki so
namenjene šolanju za odkrivanje narkotikov in
minskoeksplozivnih sredstev. Osnovni namen posegov
je preprečiti nezaželeno obnašanje psa kot posledico
spolnega nagona. Poseg opravijo veterinarji med 8. in
10. mesecem starosti.
1995. leta je izšla brošura mag. Marka Malija, dr. vete-
rinske medicine, z naslovom Program zdravstvenega
varstva službenih psov. Brošura obravnava naslednja
poglavja: preventivno in kurativno zdravstveno varstvo
službenih psov, postopek presoje uporabnosti psa za
službene namene iz zdravstvenih razlogov in postopek
v primeru pogina službenega psa.
Nastanitvene razmere, režim prehrane in specifične
obremenitve, ki so jim podvrženi službeni psi med
šolanjem in delom na terenu, zahtevajo temu primerno
zdravstveno varstvo.
V programu zdravstvenega varstva službenih psov
policije je glavna pozornost namenjena preventivnemu
zdravstvenemu varstvu psov. Program vkljčuje tudi
veterinarske posege na psih, ki so pogojeni s
specifičnim namenom uporabe. Obravnava tudi
kurativno zdravstveno varstvo, ki se ga poslužuje

veterinar le v ekonomsko upravičenih primerih, to je
zlasti prva pomoč ob poškodbah ali resnejših obolenjih
službenih psov.
Dokument opredeljuje tudi postopek presoje upo-
rabnosti službenega psa glede na zdravstveno stanje.
Program upošteva v veterinarski medicini uveljavljeno
doktrino: preprečevanje, prepoznavanje in zdravljenje
bolezni pri psih ob upoštevanju specifičnosti dela
službenih psov.
Pri presoji uporabnosti službenega psa je lahko pes
glede na obseg in stopnjo prizadetosti v naslednjih
stanjih:

♦ začasno neustrezen za službene namene,
♦ trajno omejeno uporaben za službene namene in
♦ trajno neuporaben za službene namene.

Ob poginu službenega psa je njegov  vodnik dolžan v
sodelovanju s področnim veterinarjem ukreniti vse
potrebno, da se ugotovi vzrok pogina. Mnenje o vzroku
pogina daje izključno Inštitut za patološko mor-
fologijo, sodno in upravno pri Veterinarski fakulteti v
Ljubljani. O poginu psa mora vodnik ali starešina enote
vodnikov službenih psov obvestiti veterinarja v Šoli za
šolanje službenih psov.

RAZPOREDITEV VODNIKOV IN SLUŽBENIH PSOV

Vodniki in službeni psi so razporejeni na policijskih
upravah, na določenih policijskih postajah, na
oddelkih policije s splošnim delovnim področjem in na
postajah s posebnim delovnim področjem, predvsem
na postajah mejne policije. Vodniki in službeni psi za
iskanje mamil in minskoeksplozivnih sredstev so
razporejeni na določenih postajah mejne policije in na
oddelkih za zatiranje kriminalitete na policijskih
upravah.
Zaradi različnih priučenih lastnostih (nekateri so dobri
za sledenje, drugi so izraziti pri obrambi in napadu,
tretji so uporabni za čuvanje objektov itd.) je treba
vodnike s psi smiselno razporediti po enotah.
V začetku 1999 je bilo v enotah slovenske policije 83
vodnikov psov za splošno uporabo in 14 vodnikov psov
za specialistično uporabo. 
Policijski postaji vodnikov službenih psov (PPVSP) sta
v Ljubljani in Mariboru. Centri vodnikov službenih
psov pa so na PU Murska Sobota, Nova Gorica in
Slovenj Gradec.
PPVSP v Ljubljani je enota s posebnim delovnim
področjem, ki je bila ustanovljena maja 1992 za
opravljanje dela na terenu s službenimi psi policije, v
preventivnih in represivnih nalogah. Nahaja se na
Podutiški cesti 72 v Šiški. Enota nima svojega objekta
in domuje v prostorih Policijske postaje Šiška. Službeni
psi so nameščeni v boksih, ki so v sklopu objektov
Policijske akademije, Centra za izpopolnjevanje in
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usposabljanje (CIU), v Podutiku. V enoti sta tudi dva
službena zabojnika (za garderobo policistov in
namestitev opreme ipd.). Območje delovanja enote je
predvsem glavno mesto z bližnjo okolico, po potrebi pa
celotno območje ljubljanske policijske uprave.

Od 1992 dalje so bili večkrat uspešni pri zasledovanju
in odkrivanju storilcev različnih kaznivih dejanj in
hujših prekrškov, pri zasledovanju pogrešanih oseb
ipd. Njihovo delo se je kazalo na različnih promocijah:
na dnevih odprtih vrat policijskih postaj, pri raznih
predstavitvah za otroke osnovnih šol in vrtcev, na
kinoloških in drugih prireditvah. Sodelovali so tudi pri
obveščanju v medijih, se udeleževali vseh državnih in
mnogih mednarodnih tekmovanj  in pri tem dosegali
ugledne uvrstitve, ekipno in posamezno. 

Naslov državnega prvaka so dosegli v letih 1990, 1994,
1996, 1997 in 1998.

Specialna enota MNZ se je načrtno začela ukvarjati z
uporabo službenih psov 1984 (v Zaščitni enoti milice).
Sedež ima na Podutiški 72 v Šiški, psi pa so nastanjeni
v PA, v Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje v
Podutiku.

Vodniki v tej enoti delujejo na območju R Slovenije. V
enoti (ko to pišem) sta dva vodnika specialista, ki se
ukvarjata s službenimi psi, pasme belgijski in nemški
ovčar. Pse uporabljajo kot pomoč pri raznih
operativnih akcijah – zasedah, pri prijetju oseb,
pregledu terena, zavarovanju državnih meja, za pregled
in preiskave ladij in trajektov, tovornih vozil ipd.
Vodnika s psom sta usposobljena tudi za iskanje v
lavini. Največ časa namenjajo za lastno usposabljanje in
za usposabljanje drugih organizacijskih enot MNZ.
Udeležujejo se mednarodnih srečanj s tujimi policijami
in dosegajo lepe rezultate.

Policijska postaja vodnikov službenih psov v Mariboru
je bila ustanovljena 1992. Pred tem je bil 1990 na enem
od vodstvenih sestankov ustanovljen Center vodnikov
službenih psov, in sicer na Dajnkovi ulici 4, kjer je bilo
že zgrajenih šest boksov, ob boksih pa na razpolago še
dve pisarni ter kuhinja za pripravo hrane. 

Osamosvojitveno vojno 1991 so vodniki dočakali v
Centru, potem pa so bili dodeljeni za izvajanje
zahtevnejših akcij skupaj z delavci UKS Maribor, za
varovanje štaba UNZ ter sedeža PPE, sicer pa so
sodelovali v intervencijah in patruljah. Ob takih
nalogah so prijeli več oboroženih pripadnikov JLA.

Zaradi uspešnosti in učinkovitosti dela Centra  je bila
ustanovljena maja naslednjega leta Policijska postaja
vodnikov službenih psov, v kateri je bilo takrat
zaposlenih 23 pooblaščenih delavcev.

Delo PPVSP je uspešno. Prijeli so že veliko storilcev
različnih kaznivih dejanj, predvsem nevarnejših, ki so
bili oboroženi, opravili veliko uspešnih sledenj na
območju celotne PU, predvsem pa v mestu Maribor ter
aktivno pokrivajo severno in južno mejo. 

Center vodnikov službenih psov Petanjci je bil
ustanovljen novembra 1994 in je sestavni del IP pri PU
Murska Sobota. V Centru so urejeni in opremljeni
prostori v zgradbi nekdanje stražnice v bližini državne
meje z Avstrijo, kjer je tudi 10 pesjakov za službene pse.
V urejenem centru v mirni okolici opravlja dela in
naloge manjša skupina ljudi, od katerih je 6 vodnikov
službenih psov, usposobljenih za splošne policijske
naloge in 1 vodnik službenega psa za iskanje mamil.
Vodniki opravljajo poleg globinskega varovanja
državnih mej, tudi druge naloge:

♦ varovanje javnih shodov in javnih prireditev,
♦ intervencije,
♦ opravljanje dela na mejnih prehodih,
♦ sodelovanje pri hišnih preiskavah, ki so povezane z

iskanjem mamil, ipd.

Delo je vezano na PE pri PU Murska Sobota. Pri delu
so uspešni, kar kažejo tudi doseženi rezultati, tako da
so že pred leti upravičili svoj obstoj.
Udeležujejo se tudi mesečnih skupnih vaj, pod
vodstvom inštruktorja iz PA, CIU v Podutiku, kar se je
izkazalo za zelo uspešno. Prav tako se udeležujejo vseh
usposabljanj in izpopolnjevanj in tudi državnih ter
drugih tekmovanj.  
Center vodnikov službenih psov v Mirnu pri Novi
Gorici je bil ustanovljen 1995. leta, ko so bili vodniki iz
PP Ajdovščine, Tolmina in Kobarida premeščeni v
novonastali center. Center je bil dograjen 1. 11. na
kraju, kjer je bila obmejna stražnica JLA. Uspešni so v
različnih nalogah, kjer so potrebni štirinožni prijatelji,
v zadnjem času pa predvsem pri prehajanju
prebežnikov preko državne meje.
Center za vodnike službenih psov v Dravogradu je bil
ustanovljen 1993. Svoje prostore ima na PP Dravograd.
Na policijskih upravah Celje, Koper, Novo mesto,
Kranj, Krško in Postojna delujejo vodniki službenih
psov za splošno in specialistično uporabo v sami
upravi. Probleme zaradi pomanjkanja prostorov –
boksov, so reševali tudi tako, da so imeli vodniki
službene pse lahko tudi v domačem okolju, če so zanje
imeli ustrezno namestitev.
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Ena od mnogih nalog muzejske dejavnosti je prido-
bivanje gradiva na različne načine. Predvsem za
zgodovinske razstave je bilo poleg arhivskega gradiva
potrebno sodelovanje z različnimi odbori, izobraže-
valnimi in vojaškimi inštitucijami, od katerih je bila
dvojna korist. Muzej se je razširil z novimi oddelki in
zbirkami, zunanji sodelavci pa so kot naročniki
uresničili svoje programe. Rezultati dela so bili tako
večkrat odraz obojestranskega zanimanja za iste vsebine. 
Poznavanje zgodovine organov za notranje zadeve
pomeni razumeti njegovo delo v današnjem času. Iz nje
razberemo, da so marsikatere bogate in organizacijske
oblike še danes pomembne za organizacijo in razvoj
službe, gotovo na drugačen način in v drugačnih
okoliščinah. Zadovoljni smo, da je zanimanje zanjo
prišlo tudi od zunaj.
Ustanovitev novih oddelkov v muzeju je narekovala
specifičen način zbiranja gradiva. Poleg uporabe
gradiva iz arhiva RSNZ je bilo treba najti zvezo z
republiškimi in pokrajinskimi odbori borcev za
naslednje vsebine zbirk oziroma razstav: 

♦ Nastanek in razvoj Varnostno-obveščevalne službe
OF (VOS OF)

♦ Razvoj Narodne zaščite
♦ Vojska državne varnosti
♦ Organizacija in kadrovska struktura oddelka o

zaščiti NOG
♦ Varnostne službe v boju s kontrarevolucionarno

dejavnostjo in
♦ Nastanek in delovanje zvez v ONZ od 1944 do 1952

V tem času je arhiv RSNZ skupaj z muzejem izdal
publikacijo z naslovom Zbornik fotografskih doku-
mentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije, 1941
– 1944.
Leta 1982, ko se je muzej preimenoval v Muzej RSNZ,
so ga sestavljali trije oddelki:

♦ kriminalistični oddelek,
♦ oddelek o zaščiti narodnoosvobodilnega gibanja in
♦ oddelek o razvoju varnostnega sistema.

10.1 Gostovanja

Velik poudarek v prikazovanju varnostnih služb in
družbene samozaščite je 1981 pomenilo gostovanje
zvezne razstave z naslovom Varnost in družbena
samozaščita. Razstava je na več kot 500 m2 predstavila
zgodovinski razvoj ONZ v vseh rapublikah in
pokrajinah nekdanje Jugoslavije, ključna varnostna

vprašanja posameznih obdobij takratnega razvoja in v
manjši meri proces podružbljanja varnosti in družbene
samozaščite. V Sloveniji je bilo treba za osvežitev
pripraviti potrebne dopolnitve z dokumenti, foto-
grafijami in eksponati.
Z razstavo smo gostovali v 12 slovenskih krajih, tam,
kjer so bile policijske uprave (takrat uprave za notranje
zadeve). Namen razstave je bil občane seznaniti z
aktualnimi varnostnimi vprašanji takratne družbe in
spodbuditi samozaščitno osveščenost ter varnostno
kulturo, zlasti pri mladih.
V dobrih treh mesecih, od marca do oktobra 1981, si jo
je ogledalo preko 100.000 obiskovalcev. V nakladi 500
izvodov je bil v muzeju izdelan tudi katalog o razstavi,
skromen po obliki, a bogat po vsebini.

10.2 Vodnik po razstavi Varnost in družbena
samozaščita

ZGODOVINSKI DEL je prikazoval nastanek in razvoj
ONZ od začetkov obveščevalne in varnostne dejavnosti
med NOB do ustanovitve OZNE, Ljudske milice in
KNOJ-a. Sledili so dokumenti: o sojenju vojnim
zločincem, zatiranju kontrarevolucionarnega delovanja
v prvih povojnih letih, o boju z vohunskimi in ustaško
terorističnimi skupinami. Sledili so dokumenti o
sovražni dejavnosti v obdobju stalinističnega pritiska
na takratno Jugoslavijo, nato dokumenti o defor-
macijah v službi organov za notranje zadeve, ki jih je
obravnaval IV. plenum CK ZKJ.
Posebna tema zgodovinskega dela, ki je bila sicer
postavljena v zaključni del razstave, je bila posvečena
padlim pripadnikom varnostne službe v vojnem in
povojnem obdobju. Del razstave je bil namenjen
nastanku in razvoju VOS OF, Narodne zaščite, OZNE
in ONZ v Sloveniji. 
PREPREČEVANJE SOVRAŽNEGA DELOVANJA iz
tujine in znotraj države je bilo prikazano z dokumenti in
fotografijami: predvsem metode dela takega delovanja,
pa tudi predmeti, ki so se pri taki dejavnosti uporabljali.
Prikazano je bilo tudi zoperstavljanje subverzivnemu
delovanju politične emigracije, skupaj s sovražno
literaturo (izraz politična emigracija se ne uporablja od
1989). Vključen je bil tudi prikaz zoperstavljanja
delovanju notranjih sovražnikov ter drugih proti-
socialističnih in protisamoupravnih pojavov.
DELO MILICE je bilo na razstavi predstavljeno s
prikazom rednih nalog, ki jih opravlja milica po zakonih
in predpisih. Poleg tega pa je bila prikazana tudi pomoč
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milice pri naravnih nesrečah, reševanju v gorah,
odstranjevanju eksplozivnih sredstev ter pri drugih
humanih dejanjih in sploh zagotavljanju varnosti ljudi.
Posebej je bilo predstavljeno področje varnosti prometa
na javnih cestah, delo mejne milice, pa tudi
najrazličnejša usposabljanja na športnem področju.
ZATIRANJE KRIMINALITETE je bilo prikazano z
zanimivimi primeri s področja klasičnega in gospodar-
skega kriminala, na ogled pa so bile tudi novejše aparature,
ki so jih uporabljali v kriminalističnih laboratorijih.
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA je bila predstavljena kot
organizacijska celota varnostnega sistema na več
ravneh: delo strokovnih služb in enot ONZ, orga-
nizacija varnosti in samozaščite v organizacijah
združenega dela, varnostno zaščitne dejavnosti
posameznih društev. To področje so predstavljali
pomembnejši dokumenti in tudi publikacije o
družbeni samozaščiti.
ZAŠČITA PRED POŽARI IN EKSPLOZIJAMI je bila
pripravljena v sodelovanju z organi, organizacijami in
skupnostmi s področja požarnega varstva.
IZOBRAŽEVANJE je bilo prikazano s shemami,
fotografijami ter eksponati in je zajemalo celoten
sistem vsestopenjskega izobraževanja v organih za
notranje zadeve.
TEHNIČNA SREDSTVA so prikazovala njihovo
delovanje in kdaj ter kje so jih uporabljali delavci ONZ
(zatiranje kriminalitete, preventivna dejavnost, ugotav-
ljanje kaznivih dejanj ter preprečevanje in odkrivanje
terorističnih akcij).

Sledila so gostovanja tudi drugih razstav in muzejskih
zbirk po Sloveniji. Vodstva posameznih uprav za
notranje zadeve so zagotovila logistično in fizično
pomoč. Pripravili so sezname skupinskih, organizi-
ranih obiskov, predvsem šol, podjetij in pripadnikov
JLA, se za promocijo povezovali z lokalnimi skup-
nostmi, ponudili fizično pomoč tudi pri vodenju
skupin (kustosinja je inštruirala preko 200 vodičev iz
vrst milice in kriminalistične službe) in drugo, kar je
bilo potrebno, da so gostovanja dosegla svoj namen.
Afirmacijo policijskega izobraževanja je predstavljalo
tudi gostovanje razstave 20 let kadetske šole za
miličnike. Z njeno postavitvijo v deseth krajih
Slovenije, tam, kjer so bile uprave za notranje zadeve, je
vodstvo šole ugotovilo 35 % večji interes za vpis v šolo
v naslednjem šolskem letu, 1988/89. 
Vrstila so se gostovanja še naslednjih razstav in zbirk:

♦ Razvoj Narodne zaščite
♦ Organizacija in kadrovska struktura Oddelka za

zaščito naroda
♦ Vojska državne varnosti
♦ Ponarejanje denarja
♦ 25 let od ustanovitve specialne enote MNZ
♦ Kaj vemo o drogah
♦ 30 let Godbe milice

♦ Uniforme, kape in emblemi policije iz celega sveta
(sodelovanje s policijskim inšpektorjem Edvardom
Kriesom iz Luksemburga)

♦ 40 let Godbe milice
♦ 50 let organiziranega šolanja službenih psov in 
♦ Človeka nikar .... Aktivnosti policije v boju za

samostojno in demokratično Slovenijo

Razstavno gradivo zadnje zbirke oddelka o razvoju
varnostnega sistema, o desetdnevni vojni v Sloveniji 1991,
je približalo obiskovalcem posredne in nepos-redne
vzroke, boj ter posledice vojne za osamosvojitev Slovenije.
Povsod je naletela na množičen obisk, zlasti mladih in
udeležencev vojne. 
Treba je dodati, da je to bila prva razstava o desetdnevni
vojni v Sloveniji, ki je zajela območje cele Slovenije.
Muzej narodne osvoboditve Maribor je pripravil raz-
stavo o vojni  za štajersko območje že leta 1992, Ministr-
stvo za obrambo pa je pripravilo, v sodelovanju z mu-
zejem Policijske akademije in Civilne zaščite, obsežno
razstavo na isto temo in jo odprlo v prostorih Centra
vojaških šol Ministrstva za obrambo 31. maja 2000. 

10.3 Priprava gradiva in razstav za zunanje
inštitucije

Dejavnost muzeja je bila razširjena tudi na zunanje
inštitucije:

♦ vsebine zgodovinskih zbirk so bile predstavljene v
številnih publikacijah zunaj muzeja organov za
notranje zadeve, ob odkrivanju spominskih obeležij
in na številnih srečanjih družbenopolitičnih
organizacij po Sloveniji, 

♦ na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je bilo treba
opremiti kabinet za predmet varnostni sistem, za kar
je muzej pripravil vsebinski in oblikovni scenarij ter
zbral gradivo. Razstavno gradivo je predstavljalo
zgodovinska dejstva varnostnih služb v Sloveniji,

♦ v vojašnici Alberta Grudna – Bliska v Sežani je
muzej opremil spominski prostor z zgodovinskim
gradivom o 5. bataljonu I. brigade VDV,

♦ v Osnovni šoli Baza 20 v Dolenjskih Toplicah smo z
republiškim odborom Vojske državne varnosti
opremili spominski prostor z zgodovinskim
gradivom o Poveljstvu in I. brigadi VDV,

♦ za postavitev spominskega obeležja  Narodni zaščiti
in šolanju zaščitnikov (kot prvi obliki izobraževanja
varnostnih služb v Sloveniji) v Semiču smo skupaj s
pokrajinskim odborom Narodne zaščite za
Dolenjsko pripravili vsebinski scenarij. Obeležje je
bilo odkrito 13. maja 1987,

♦ za odprtje spominske plošče Odseku za notranje
zadeve v Bazi 28 v Semiču smo sodelovali pri
scenariju in  za ta namen zbrali potrebno gradivo. 
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Za obširno razstavo o desetdnevni vojni, ki jo je
pripravljalo Ministrstvo za obrambo leta 2000, smo
pripravili vsebinski scenarij in gradivo za delo
pripadnikov milice, ki so sodelovali v vojni. Tudi ta
razstava še vedno uspešno gostuje po Sloveniji, zlasti v
vojašnicah večjih mest in v krajih, ki so bili med vojno
in po njej prepoznavni zaradi specifičnih okoliščin
(Koper in koprsko pristanišče 26. 10. 2000 in drugi).

10.4 Sodelovanje na dnevih odprtih vrat na
policijskih upravah in postajah

Muzejska dejavnost se je pogosto predstavila tudi na
dnevih odprtih vrat na policijskih upravah in postajah
ter na izobraževalnih sejmih. Prikaz policijskega dela je
vseboval različno muzejsko gradivo:

♦ zbirke kriminalističnega oddelka s konkretnimi
primeri kaznivih dejanj in najpogostejšimi pred-
meti iz kaznivih dejanj,

♦ konkretne primere zlorab drog in prikaz vzorcev
drog,

♦ tekstovni in fotografski prikaz izvrševanja kazen-
skih sankcij do danes,

♦ prikaz starejših policijskih uniform in druge
opreme,

♦ prikaz naprav Centra za forenzične preiskave pri
GPU (detektorji laži, primerjalni mikroskopi itd.).

Pogostost “posojanja” gradiva se je odražala tudi v
poškodbah posameznih eksponatov, zato se je gosto-
ljubje muzeja v zadnjih letih omejilo na minimum. 
Ves čas so bile delovne usmeritve muzeja zapisane v
delovnih programih za posamezna leta, v mesečnih
načrtih dela, na podlagi sklepov muzejskega sveta,
predlogov republiških odborov borcev ter vsebinskih
rešitev zgodovinopisne skupine pri RSNZ, ki so bili
strokovno povezani z muzejsko dejavnostjo in so
pomenili izhodišče za dosego ugotovljenih rezultatov.
Namen in rezultati so bili: popularizacija muzejskih
vsebin, prikaz in rezultati policijskih in krimina-
lističnih opravil, pozornost, usmerjena v preventivno
delovanje posameznika, samovarovanje ipd.

10.5 Publikacije in prispevki v javnih občilih

Ob množičnem zbiranju gradiva, pripravah vsebinskih
in oblikovnih scenarijev, gostovanjih lastnih razstav ter
postavitvah razstav za druge zunaj muzeja, se je
vedenje o “policijskem muzeju” in njegovih stalnih
zbirkah dvignilo na zavidljivo raven. Povečalo se je
število “notranjih” in “zunanjih” obiskov – preko
40.000 letno, kar je bilo veliko že zaradi posebnega
gibanja v izobraževalni ustanovi (lesena zapora,

identifikacija na vhodu, nalepka obiskovalec ipd.). K
temu so pripomogle tudi naslednje publikacije, ki so
izšle v okviru Skupnosti muzejev RS, v katerih je muzej
ONZ z informacijami, njegovimi ožjimi in širšimi
nalogami, postal prepoznavnejši tudi za širšo javnost:

♦ Muzeji in galerije – izdajal Mestni muzej Ljubljana
vsake tri mesece,

♦ Muzeji in galerije na Gorenjskem – izdali Radov-
ljiški muzeji v treh izdajah, zadnja 2001,

♦ Pedagoški programi v slovenskih muzejih in
galerijah v letih 1999, 2001/2002, 2003 in
2005/2007 – izdala pedagoška sekcija pri Skupnosti
muzejev,

♦ Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah – izdala
Skupnost muzejev v letu 2001 (prevodi v angleščini
in nemščini) itd.

Publikacije so izhajale v več tisoč izvodih.
Pogosto so se najavljali tudi novinarji, ki so pisali o
muzejskih zgodbah. Izšla je tudi knjiga o muzejskih
predmetih avtorice Tee Černe z naslovom Zgodbe mu-
zejskih predmetov. In ne nazadnje so bile posnete tudi
televizijske oddaje in pripravljena različna strokovna
predavanja, kot:

♦ Državno nadzorstvo,
♦ Izobraževalni center Tacen,
♦ Policijska akademija,
♦ Policija na naši strani in
♦ predavanja o kriminaliteti in izvrševanju kazni na

dnevih odprtih vrat po policijskih upravah in postajah,
na izobraževalnih sejmih in v drugih oblikah
spoznavanja muzejske tematike, ki so prispevala k
boljši informiranosti o dejavnosti muzeja. 

Ne moremo tudi mimo kustosinjinega dela pri izdaji
publikacij in člankov v strokovnih revijah MNZ in na
rednih udeležbah na zveznih ter republiških muzejskih
posvetovanjih, običajno z aktivno udeležbo, tj. refe-
ratom.
Naštela bom nekaj publikacij in člankov v strokovnih
revijah MNZ:

♦ Varnost in družbena samozaščita (katalog ob
zvezni razstavi), Ljubljana 1981,

♦ Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in
delovanju VOS OF Slovenije, 1941 – 1944, Ljub-
ljana, 1985 (zbiranje in oprema fotografij s podatki
za zbornik),

♦ Muzej organov za notranje zadeve, elaborat na 3.
stopnji kazenskopravnih zadev pri Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani, objavljeno: Revija za krimi-
nologijo in in kriminalistiko, Ljubljana 1990;

♦ 30 let v službi ljudstva, Varnost,1974,
♦ Kriminalistični muzej, Varnost, 1975,
♦ Denarništvo v NOB, Varnost, 1975,
♦ Smernice razvoja muzeja ONZ SR Slovenije, Var-

nost, 1976,
♦ Novi Pravilnik o delu muzeja ONZ, Varnost, 1983,
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♦ Predstavitev zbirk v Tacnu ob 40-letnici ONZ,
Varnost, 1984,

♦ Razstava Varnostne službe v uspešnem boju s
kontrarevolucionarno dejavnostjo 1945 – 1950,
Varnost, 1985,

♦ Prostorska problematika, ki se stopnjuje v muzeju
ONZ, Varnost, 1985,

♦ Priprave za zbiranje gradiva o Narodni zaščiti,
Varnost, 1986,

♦ Razstava o zvezah v ONZ od 1940 do 1952, Varnost,
1987,

♦ Razstava 20 let kadetske šole za miličnike, Varnost,
1987,

♦ Otvoritev spominske sobe v vojašnici v Sežani,
Varnost, 1987,

♦ 40 let Godbe milice, Varnost, 1988,
♦ Razstava ob 45-letnici OZNE za Slovenijo, Varnost,

1989,
♦ Človeka nikar ... Aktivnosti policije v boju za

samostojno in demokratično Slovenijo, prva razstava
o desetdnevni vojni za celo Slovenijo, Varnost 1996,

♦ Delovanje likovne sekcije v SPŠ (Srednja policijska
šola), Varnost, 1996,

♦ Likovna razstava sodelavca Romana Jelerčiča,
Varnost, 1996,

♦ 30 let Srednje policijske šole, Varnost 1997,
♦ Ob odhodu sodelavca Romana Jelerčiča v pokoj –

predstavitev likovnih del, Varnost , 1998,
♦ Petdeset let organiziranega šolanja službenih psov,

ob postavitvi razstave, Varnost, 1999,
♦ Muzej organov za notranje zadeve včeraj, danes,

jutri – Zbornik s posvetovanja, ki ga je organizirala
Visoka policijsko-varnostna šola, Bled, junij 2001,

♦ Muzej organov za notranje zadeve včeraj, danes,
jutri – kritika pogleda današnjega vodstva policije
na delo muzeja, Argo (časopis slovenskih muzejev)
2002,

♦ Od Kadetnice do Srednje policijske šole – zgo-
dovinski oris. Prispevek za brošuro Tacenska leta
1967 – 2002, Ljubljana 2002,

♦ Razvoj šolanja v organih za notranje zadeve.
Prispevek za Šolsko kroniko Slovenskega šolskega
muzeja, Ljubljana 2005,

♦ Kazenska zakonodaja v Sloveniji. Prispevek za
rastavo Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani na
temo Kolo nasilja, Ljubljana 2004,

♦ Prijava javne prireditve in shoda nekoč in danes.
Prispevek za razstavo Muzeja novejše zgodovine v
Ljubljan na temo Družabno življenje, Ljubljana
2005,

♦ Muzeologija v policijskih ustanovah, Zborovanje
slovenskega muzejskega društva, Portorož, 20. do
22. oktobra 2005 in

♦ drugo. 
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11.1 Predavanja za strokovno javnost

Strokovna javnost so bili: dijaki Srednje policijske šole,
kandidati za policiste, študenti višje šole PA, študenti
Visoke policijsko-varnostne šole MNZ, študenti pravne
fakultete, fakultete za družbene vede, do pred nekaj let
medicinske fakultete, pedagoške fakultete – smer
defektologija, filozofske fakultete – smer etnologija,
pripadniki vojaške policije, sodniki, tožilci, odvetniki,
socialni delavci, penologi v zavodih za prestajanje kazni
zapora in v vzgojnih zavodih, socialni delavci in drugi. 
Predavanja so potekala ob konkretnih kaznivih de-
janjih po naslednjih kriterijih:
Kakšno kaznivo dejanje je bilo storjeno?
Kje in kdaj je bilo kaznivo dejanje storjeno?
Kaj ponazarja fotografski prikaz z ogleda kraja (razlika
med statičnim in dinamičnim ogledom)?
Kakšni so materialni dokazi, ki so bili potrebni za
obsodbo na sodišču?
Tekstovni del smo podkrepili s širšo razlago, da so obis-
kovalci dobili odgovore na številna vprašanja.
Zaradi odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki se
v predkazenskem postopku opirajo na “7 zlatih
vprašanj”, je morala policija storiti vse potrebno, da je:

♦ izsledila storilca in da se storilec ni skril ali
pobegnil, 

♦ da je odkrila in zavarovala sledi kaznivega dejanja in
predmete, ki so pozneje postali dokazno gradivo,

♦ da so se zbrala vsa obvestila, ki so bila koristna za
uspešno izvedbo kazenskega postopka.

Da je policija uspešno opravila naloge, ki jih nalaga ZKP,
je ukrepala takoj, ko je izvedela za kaznivo dejanje ali
samo za sum. Ukrepala je tako, da je zavarovala ljudi in
premoženje. Storilci navadno niso izbirali sredstev in
načina za dosego svojih ciljev in so pogosto bili nasilni
in grobi. Za sabo so puščali nemalokrat hude posledice,
telesne, s poškodbami, posiljevanji, bolečinami in
duševne s hudim strahom, stresi ipd. Takrat so
pripadniki policije najprej pomagali žrtvi in jo zaščitili.
Pogosto so potrebovale žrtve tudi nujno zdravniško
pomoč. Najhujša posledica je bila gotovo smrtna.
Po ovadbah, ustnih, telefonskih, so delavci milice
zabičali osebi, ki je kaznivo dejanje prijavila, da naj na
kraju ničesar ne spreminja, razen v naslednjih primerih:

♦ če je bilo treba pomagati žrtvi ali drugim ljudem,
♦ če je bilo ogroženo življenje ali premoženje,
♦ če se je bilo bati, da bodo sledi uničene.

Začetni ogledi krajev kaznivih dejanj so se izvajali po
načelu: najprej z očmi, potem z rokami, s fotogra-
firanjem in skiciranjem, s podrobnim opisom ogleda
kraja, z zbiranjem obvestil ipd. V drugem, dinamičnem
ogledu, je bila najpomembnejša naloga odkrivanje
sledi. V tej fazi ogleda so tesno sodelovali krimi-
nalistični tehniki s tistimi policisti, ki so prvi prišli na
kraj dejanja. Treba je bilo biti pozoren tudi na
nenavadna stanja, na zavajanje preiskovalcev ipd.

SLEDI

Odkrivanje sledi sodi v eno od najpomembnejših del
predkazenskega postopka. Pomembne so sledi:

♦ orodja,
♦ orožja,
♦ krvi,
♦ človeških izločkov,
♦ rokopisov,
♦ ponarejanja denarja in drugih ponaredkov,
♦ drog in drugih strupov,
♦ papilarnih črt,
♦ nog in obuval,
♦ eksplozij in 
♦ številne druge.

Na podlagi sledi glasu (sonografija) in vonja (odo-
rologija) so bili v zbirkah do sedaj redki primeri (dva
ali trije), da bi storilce prepoznali po takih sledeh. Pri
odkrivanju storilcev k. d. na podlagi vonja je uporaba
psov sledilcev že dolgo znana. V svet domače krimi-
nalistike sicer prodira, vendar počasi. V nekaterih
državah se že uporablja vsaj kot neformalni dokaz. Z
razvojem znanstvenih metod analize vonjav bo morala
dobiti še pomembnejše mesto v dokaznem postopku.
Na muzejskih primerih je bilo v razlagi treba vedno
poudariti, kakšen pomen je imela določena sled pri
preiskovanju k. d., ko je bilo treba odgovoriti na sedem
vprašanj kriminalistike.
Tudi druge vrste sledi: prah, zemlja, blato ipd., ki so
povezovale storilca s krajem dejanja, so dokazale
prisotnost storilca na kraju kaznivega dejanja in bili
dokazi, na katere storilec ni računal in zato nanje ni bil
pozoren.  

MOTIV

Na vprašanje ZAKAJ je bilo storjeno kaznivo dejanje, je
treba poudariti, da ima motiv pomembno in hitro
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prepoznavno vlogo pri umorih, ubojih, požigih, in
drugje. Motivi so prisotni pri vsakem k. d., le vedno jih
ni mogoče odkriti. Mnogi storilci so ga skušali tudi
prikriti ali prikazati neresničnega. Motive smo
ugotavljali po:

♦ vrsti kaznivih dejanj,
♦ žrtvi, ki je bila napadena,
♦ načinu storitve  in
♦ drugih okoliščinah.

Večkrat se je motiv izražal že v kaznivih dejanjih (pri
premoženjskih deliktih koristoljubje, pri posilstvih
spolna iztirjenost itd.). O motivu je pričala tudi žrtev
kaznivega dejanja v informacijah o njeni osebnosti,
njenem življenju ipd. Pri razlagi je bilo treba upoštevati
tudi kraj, pa tudi čas storitve, ki sta pomembna
elementa za izsleditev storilca. 
Posebna pozornost pri razlagi je bila usmerjena na
zavajajoče motive. 

SREDSTVO STORITVE KAZNIVEGA DEJANJA

Sredstva storitve kaznivega dejanja ali corpora delicti, s
katerimi so bila storjena kazniva dejanja, so bila
prikazana v vitrinah pod panoji. Velikokrat je posest
sredstva pomenil indic – sum vzbujajoče znamenje, ki
je pomenil, da je oseba, ki je imela tako sredstvo, tudi
storilec k. d. Sumljiv predmet storitve je postal tudi
dokaz, ko je bilo ugotovljeno, da je osumljenec, pri
katerem je bilo sredstvo najdeno, to imel že v času
storitve k. d. ali da je tak predmet imel, pa ga je odvrgel.

NAČINI STORITVE KAZNIVIH DEJANJ

V večini primerov je ob naznanitvi kaznivega dejanja
bil storilec neznan. Zato je bil način storitve
pomemben indic, ki je pokazal, kdo bi lahko bil
storilec.
Način storitve je bil največkrat ugotovljen:

♦ na kraju dejanja,
♦ z zbiranjem obvestil od oškodovancev in očividcev,
♦ z zbiranjem obvestil od osumljenca,
♦ s proučevanjem ovadb in drugih uradnih poročil.

Za odkrivanje storilca k. d. so bili pri načinu storitve
pomembni predvsem:

♦ vrsta k. d.,
♦ čas storitve,
♦ kraj storitve,
♦ sredstvo storitve in
♦ namen storitve. 

Na muzejskih primerih je bila poudarjena potreba po
pomembnih opravilih policije, na podlagi katerih so
bili storilci odkriti. Prepričali smo se, da so
kriminalistične zbirke ustrezna vez med poslušanjem

teorije v razredu in med tistim, s čimer so se bodoči
delavci policije srečevali na delovnih mestih.
Dosledno je bila pri predavanjih o muzejskih zbirkah
uporabljena induktivna metoda.
Na podlagi podatkov analitske službe MNZ in zbranih
primerov v zbirkah smo ugotavljali, zakaj se v Sloveniji
najpogosteje ubija, katero sredstvo je bilo najpogosteje
uporabljeno pri tovrstnih kaznivih dejanjih, kakšna je
bila prištevnost storilcev v času storitve, kje se
najpogosteje dogajajo vlomi, kdaj, katera droga je
najpogostejša med narkomani, kakšna je njihova
starostna struktura ipd.
Šablonskega odkrivanja storilcev k. d. ni. Vsak je bil (je)
odkrit na svojstven način. Obiskovalci so se na
številnih, aktualnih primerih seznanili z odkrivanjem
storilcev, z materialnimi dokazi in potmi, po katerih so
se kriminalisti dokopali do njih.
Primeri so bili aktualni, povezani z vsemi sodišči v
Sloveniji, s kriminalistično službo policijskih uprav in
drugimi, ki so pošiljali gradiva po pravnomočnosti
sodbe. Odbrani so bili najbolj značilni po načinu
storitve, nenavadnem odkritju storilcev, najbolj znani
in razvpiti, ki so jih obiskovalci muzeja površno
poznali že iz različnih medijev. 
Na rednih sestankih direktorja kriminalistične službe
GPU MNZ z direktorji kriminalističnih služb uprav za
notranje zadeve (danes policijskih uprav) prvi teden v
mesecu so se velikokrat pojavili predlogi, kaj pripraviti
za dopolnitev kriminalističnih zbirk. Predlogi so bili
tudi na sestankih muzejskega sveta.

11.2 Predavanja za zunanjo javnost

Od kod so prihajali obiskovalci muzeja?
Redni obiskovalci so bili maturanti srednjih šol iz
različnih krajev Slovenije, skupine različnih organizacij
(upravne enote iz občin, Zavod za invalidno mladino
Kamnik, pedagoški kadri iz vzgojnih zavodov itd.) in
drugi, ki se ne bodo nikoli neposredno ukvarjali z
odkrivanjem kriminalitete, so se pa lahko na njim
ustrezen način začeli obnašati preventivno in zato tudi
varneje. Znano je geslo: “Preprečujmo kriminal
skupaj!”, ki pomeni, da se moramo vsi ljudje zavedati,
da je varnost  vrednota.  Zanjo je treba skrbeti kot za
zdravje, kajti s preventivnim ravnanjem lahko bistveno
zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kriminala.
Če želimo preprečevati kriminal skupaj, je treba kaj
vedeti tudi o delu policije, saj bomo le tako lahko
vzpostavili partnerski odnos pri zagotavljanju varnosti.
Poleg osveščenosti, da je kriminaliteta v porastu, da se
pojavljajo nove, nasilnejše oblike kriminalne dejav-
nosti, so se ob konkretnih primerih obiskovalci soočali
s kaznivimi dejanji, se od njih najprej miselno odvrnili
in potem še v vsakdanjem življenju. Na primer:
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mladoletnica ne bo ustavljala avtomobilov ob nepri-
merni uri, še zlasti ne sama, gospodinja ne bo imela
denarnice na vrhu nakupovalne torbe, fant ne bo
navezal prijateljskih stikov z neznancem v lokalu,
osamljena ženska ne bo nasedla govoričenju naključ-
nega znanca, da naj prisede v njegov avto itd.
Varnostne razmere pri nas postajajo vse bolj primerljive
z razmerami v državah zahodne Evrope. Pri nas se
ljudje ne počutijo več tako varne, kot so se v preteklosti
in strah pred kriminalom in možnostjo, da postanemo
žrtev različnih oblik nasilja, vse bolj narašča. Vsaj del
tega, kako se takšnim razmeram upreti, so obiskovalci
spoznali na številnih primerih k. d., ki so se zgodili na
območju Slovenije in so jih imeli možnost videti v
specifičnem muzeju, kakršen je bil Muzej organov za
notranje zadeve.

11.3 Kakšna je naloga policije pri prepre-
čevanju kriminala?

Statistiki v tujini so izračunali, da klasično policijsko
delo zajema 85 % delovnega časa policistov (patru-
ljiranje, preiskovanje kriminala in promet). Ostali čas je
namenjen preventivnemu delu. Policist pogosto
opravlja dejavnosti, ki niso vedno v opisu njegovih del
in nalog. Tudi javnost od policista zahteva marsikaj,
kar sploh ne sodi v njegovo pristojnost.
Policija malo časa posveti preprečevanju kriminala. Ko
govorimo o njenem preventivnem delu, mislimo na
vnaprejšnjo zaščito pred kriminalnimi pojavi, in sicer
na tak način, da odpravljamo vzroke, ki pogojujejo
nastanek deviantnih pojavov. 
Ena od razlag policijske preventive jo deli na:

♦ situacijsko,
♦ represivno in
♦ družbeno.

Za situacijsko je značilno odpravljanje situacij, ki so
vzrok za nastanek kriminala. Ta je ob spoznanju na
konkretnih primerih v muzejskih zbirkah, ko ni
delovala, bila nadvse potrebna ljudem.
Pri represivni preventivi se z zakonom zastraševalno
vpliva na potencialne storilce k. d. 
Pri družbeni preventivi pa gre za mobilizacijo celotne
družbe pri ustvarjanju takšnih ekonomskih, socialnih,
političnih in drugih okoliščin, ki bodo zagotavljale
varno življenje brez kriminala.
Policija bi morala preprečevati kriminal, vendar ji to ne
uspeva najbolje. Pa ne zato, ker naj bi bila to njena
primarna naloga, ampak zato, ker policija presoja sama
sebe po standardih obsega kriminala in ne njegovega
zmanjšanja.
Novi pristopi delovanja policije pri preprečevanju
kriminala temeljijo na treh spoznanjih:

♦ da policija ne more preprečevati kriminala brez
pomoči skupnosti,

♦ da mora policija storiti več kot se le odzivati na
kriminalne pojave,

♦ da je patruljno delo policije večkrat preveč pasivno.

Prvo spoznanje je najbolj pomembno. Policija ne more
preprečevati kriminala sama, brez skupnosti. Potrebuje
pomoč, predvsem pri opozarjanju na negativne pojave,
odkrivanju teh pojavov in zagotavljanju koristnih
informacij, ki pomagajo pri prijetju in kaznovanju
storilcev.
Preprečevanje kriminala ni le servis, ampak dejavnost,
v katero morajo biti ljudje vključeni in skupaj soust-
varjati javno varnost.
Če se je policija odločila, da bo izboljšala preprečevanje
kriminalitete, mora organizirati pogovor s skupnostjo.
To pomeni vzpostavitev tesnega stika z ljudmi in
pogosta srečanje s skupinami. Takšna soočenja so
koristna tudi za policijo, saj ji svetujejo o lokalnih
potrebah in jo seznanjajo s problemi. Po drugi strani
pa ima tudi policija dolžnost, da jih seznani s svojimi
možnostmi, da izrazi svoje mnenje glede težav pri
preprečevanju določenega kriminala. Muzej je lahko
ustrezna povezava med obema stranema. 
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Zaradi opisanih razlogov bi moralo prevladati
prepričanje, da je muzej treba ohraniti in ga odpreti za
javnost, z izjemo primerov nekaterih kaznivih dejanj,
ki bi jih hranili posebej za strokovno javnost. Muzejska
dejavnost v policiji je nekaj običajnega v svetu, na
internetu je preko 1000 naslovov takih muzejev. 
Muzej organov za notranje zadeve je bil vsaj zadnjih 30
let  ustrezna učna baza za bodoče delavce policije in za
vse tiste, ki se neposredno ali posredno vključujejo v
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj na območju Slovenije. Zaradi državljanskega
samovarovanja in vloge žrtve v njem je koristil ne samo
strokovni, ampak tudi obči javnosti. Ne nazadnje so
rezultati policijskega dela in dela drugih delavcev v MNZ
bili prisotni pri vseh prikazanih kaznivih dejanjih, tako
da je bil muzej tudi ustrezno medijsko sredstvo.
Zaslužimo si državo, v kateri bomo živeli varno in brez
strahu. Kriminalistične zbirke muzeja so prikazovale
kriminaliteto v Sloveniji, njeno problematiko, nove
oblike kriminalitete in njeno odkrivanje. Zgodovinske
zbirke so prikazovale dejavnosti organov za notranje
zadeve v določenih obdobjih slovenske zgodovine.
Prihodnji muzej naj bo popolnoma odprt, brez obvez-
nega vodenja obiskovalcev in brez kontrole nad njimi. 
Pričujoča publikacija naj bo, v skrajšani obliki, vodnik po
muzejskih zbirkah. Najpomembnejši primeri, ki so
prikazani in nazorno predstavljeni v publikaciji, so pod-
krepljeni z bogatim slikovnim gradivom. V kriminalistič-
nih zbirkah so namreč storjena kazniva dejanja opisana in
prikazana tako, da lahko bralec sam iz primerov izlušči:

♦ najdene sledi, 
♦ načine storitev,
♦ motive za k. d.,
♦ dokaze,
♦ kako je bil storilec odkrit in
♦ učni  smoter.

Čas, v katerem je publikacija nastajala, žal ni bil naklo-
njen ne prikazu muzejskega gradiva javnosti in ne avto-
rici, ki je vztrajala, da namen in vsebino edinega
tovrstnega muzeja v Sloveniji pusti potomcem. Do takrat,
ko se bo zopet našel kdo na odločujočem položaju, ki bo
razumel muzejsko dejavnost kot pomemben člen med
teoretičnimi razmišljanji in praktičnim prikazom pre-
prečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
na eni strani in poznavanja specifične zgodovine na drugi
strani, pa naj publikacija prispeva k poznavanju
POSEBNE MUZEJSKE TEMATIKE.
Po zaključku pisanja kataloga sem prošnjo za izdajo
publikacije naslovila na več naslovov, in sicer na:
♦ Senat Fakultete za policijsko-varnostne vede Uni-

verze v Mariboru,

♦ Ministrstvo za kulturo, od koder sem dobila
negativen odgovor, ker so vsa sredstva že razdeljena,

♦ Skupnost muzejev Slovenije pri MK in
♦ Zvezo združenj borcev Slovenije.

Na sestanku pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev
sem publikacijo predstavila v besedi in sliki. Naletela
sem na velik odziv. Kljub številnim pohvalam, da je
gradivo za publikacijo pomembno dopolnilo k spoz-
navanju strokovnih predmetov in za osveščanje obče
javnosti pred kriminalom, je šele vodstvo GPU pri MNZ
z generalnim direktorjem dr. Darkom Anželjem sep-
tembra 2004 odstopilo pisno gradivo Upravi krimi-
nalistične službe GPU. Višji kriminalistični inšpektor
Pavel Jamnik je na osnovi gradiva pripravil Razmislek o
ponovnem odprtju Muzeja slovenske policije. V 95 %
sem se strinjala z njegovo vizijo muzejske dejavnosti.
7. janurja 2005 je bila z odločbo generalnega direktorja
in glavnega policijskega svetnika ustanovljena delovna
skupina za ponovno postavitev Muzeja slovenske
policije. Predsednik je postal Pavel Jamnik. Skupaj sva
skušala poiskati ustrezno rešitev za ohranitev razstav in
stalnih zbirk Muzeja slovenske policije. Tako je prišlo
tudi do pogovorov z vodstvom Muzeja novejše
zgodovine v Ljubljani in v. d. generalnim direktorjem
GPU dr. Bojanom Potočnikom. Rezultati pogovorov so
bili uspešni. Otvoritev Muzeja slovenske policije je bila v
Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani 21. junija 2005.
Muzejsko gradivo je bilo na podstrešju Policijske
akademije v Tacnu. Ob pomoči logistične službe GPU in
z veliko prizadevnostjo vztrajnih delavcev gostiteljskega
muzeja smo prvič predstavili javnosti številne zbirke
kriminalističnega oddelka. Razstava Muzeja slovenske
policije bo na ogled do 31. avgusta 2005. Pripravili smo
izhodišča za sporazum med Ministrstvom za notranje
zadeve in Ministrstvom za kulturo o reševanju in
nadaljnjem delovanju Muzeja slovenske policije,
medtem ko vztrajno iščemo ustrezne prostorske rešitve.
Število muzejev, ki priznavajo pomen raziskav o
obiskovalcih in evalvaciji, skokovito narašča. Muzeji
vedno pogosteje sodelujejo s številnimi dejavniki.
Postajajo udeleženci sodobnega tržnega gospodarstva
in morajo odigrati svojo vlogo tudi v trženju. Obstajajo
utemeljeni razlogi, da bi muzeje obravnavali kot
središča neformalnega izobraževanja na vseh ravneh. V
strokovnem pogledu je prišlo do premika v
razmišljanju, kaj naj bi bilo poslanstvo muzejev, ne le
zbirke in oddelki, tudi obiskovalec je za uspeh in obstoj
muzeja bistvenega pomena. V Muzeju organov za
notranje zadeve obstoj in nadaljnji razvoj potrjuje
naraščanje števila obiskovalcev v zadnjih letih.
Obiskovalci pričakujejo od muzeja visoko raven
izdelkov in storitev. Da bi lahko zadovoljili različne
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ciljne skupine, morajo muzeji, še bolj kot doslej,
izdelati programe, oblikovati zbirke in razstave, še na
strokovnejših ravneh kot doslej. V kakovostnem okolju
morajo znati ponuditi visoko kakovosten muzejski
izdelek, opirajoč se na realno in razumsko osnovo.
Z raziskavami začetnih faz dela v svetu že preverjajo
koncepte in potek pripovedi. Izdelke, kot so stalne
zbirke, tematske oziroma priložnostne razstave,
audiovizualna sredstva ali spletne strani, se preverjajo v
samem razvoju. Delničarji ali sponzorji, vedno
pogosteje jih bomo iskali tudi v Sloveniji, zahtevajo
celotno evalvacijo, da lahko ocenijo rezultate.
Le na ta način si bodo tudi naši muzeji in z njimi
kulturne, nacionalne, zgodovinske, socialne in
ekonomske posebnosti Slovenije zagotovili pomembnost
obstoja, ki je prav v času vključevanja v evroatlantske
organizacije potrebna za identifikacijo in boljšo
prepoznavnost slovenskega naroda.
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A
abstinenčna kriza, 121, 125
agresivnost, 50, 130, 132, 166
alarmni sistem, 224
alkohol, 46, 118, 125, 127, 128, 129, 130
alkoholimetrična preiskava, 56
amfetamin, 127, 128, 129, 130
analgetik, 119, 130, 131, 132
analiza neznane snovi, 222
arhiv, 24, 31, 219, 239, 263, 273, 275
atentati, 204, 206
avtomatska puška, 56, 58, 209

B
balistična ekspertiza, 53, 78, 84
balistika, 45
balkanska pot, 77
barbiturati, 127, 128, 129
Baza 24, 28, 31, 239
begavci, 161
Belokranjski muzej, 239
beračenje, 143, 144, 145, 146, 147
berači, 143, 144, 145, 146
bistveno zmanjšana prištevnost, 53, 55
bombna zaščita, 226
boni, 181, 184, 185, 188
božja sodba, 227
brezrazredna družba, 227
Brionski plenum, 229
buprenorfin, 125

C
carinska deklaracija, 175, 176, 182
Center za forenzične preiskave, 37, 219, 220, 221, 222,

223, 224, 225, 226
Center za kriminalističnotehnične preiskave, 138,

139, 219, 220, 221, 223, 225
cerkve, 87, 88, 104, 144, 145, 148, 149, 228
cerkvena inkvizicija, 228
civilno pravo, 228
Constitutio Criminalis Carolina, 228
coprnice, 227, 228
corpora delicti, 8, 23, 268

Č
čarovnice, 227
čarovniški procesi, 227, 228
četa za posebne naloge, 251, 252
četniki, 201

D
daktiloskopija, 7, 25, 219
daktiloskopska kartoteka, 220, 223
davljenje, 7, 56, 59, 62, 64
denar, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 60, 67, 73, 77, 78,

80, 81, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 102,
104, 110, 111, 112, 114, 115, 159, 161, 175, 178,
179, 180, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 196, 225,
250, 256

derivati, 119
desetdnevna vojna, 31, 32, 241, 147, 249, 264, 265, 266
detoksikacija, 125
detomor, 35, 69, 70
diacetilmorfin, 118
direktni naklep, 47
disciplinski center, 155, 156, 162
diverzije, 8, 35, 201, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 217
dnevi odprtih vrat, 32, 261, 265
dokazi, 42, 46, 63, 83, 139, 267, 268
dokazovanje zločina, 227
domobranci, 201, 203
droge, 77, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127,

128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 197, 275
družina, 85, 115, 122, 123, 126, 159, 162, 209
državna tekmovanja, 257

E
ekspertiza, 40, 41, 81, 88, 93
eksplozije, 205, 207, 208, 209, 218, 226
eksploziv, 201, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 256, 258
ekstazi, 127, 138, 140
elektronika v službi vohunov, 214
elektrošoki, 46
enosmerne radijske zveze, 215
evalvacija, 271, 272
eventualni naklep, 53
Evropol, 77
Evropska unija, 129, 198
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F
Fenix, 250, 251
forenzični laboratorij, 220, 221
fotografiranje, 35, 161, 205, 216, 219, 225, 226, 267
fotorobot, 106, 225

G
galerije,  85, 94, 95, 265
Generalni sekretariat Interpola, 77
godba milice, 18, 243
gojenci, 24, 150, 151, 159, 160, 164, 165, 168, 170, 171
goljufija, 173, 175
gospodarska kriminaliteta, 8, 13, 26, 35, 173, 174,

175, 264
gostovanja, 28, 29, 33, 240, 246, 263, 264
grabež, 187
grafologi, 43
grafoskopska ekspertiza, 42, 220
grmada, 98, 228
gverila, 206

H
Haaška konvencija, 87
halucinacije, 72
halucinogene droge, 120, 122, 127, 128, 129
heroinska naveza, 139
homoseksualec, 54
hudodelstvo, 227, 232, 273

I
identifikacijska služba, 219, 220
identiteta oseb, 223
ilegalna trgovina, 120, 133
indic, 36, 53, 54, 77, 187, 268
Inštitut za kriminologijo, 34
internacionalizacija, 248
Interpol, 21, 29, 77, 80, 87, 95, 123, 133, 135, 193,
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izvedensko mnenje, 46, 56, 67
izvrševanje kazenskih sankcij, 25, 227, 229, 230, 231,

233, 234, 235, 237
izvršitev kazni, 154

J
justifikacija, 227

K
Kadetska šola za miličnike, 244
kanabis, 119, 127, 128, 129, 130, 131, 132
kartoteka MOS, 25
katalog, 13, 27, 37, 214, 263, 265, 271
kazenska sankcija, 8, 9, 13, 25, 26, 30, 227, 228, 229,
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kazenski postopek, 26, 30, 35
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kazuistika, 133, 156, 175, 199, 201
kemijska sredstva za tajno pisanje, 216
kinologi, 255, 257
klasična kriminaliteta, 8, 24, 26, 36
klasifikacija prstnih odtisov, 219
ključavnice, 83, 95, 96, 99, 101, 222, 225
ključi, 46, 58, 78, 83, 112, 113
Kodeks policijske etike, 21, 30
kokain, 118, 119, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 139
korigende, 149, 150, 153, 167
koristoljubje, 268
korupcija, 175, 197
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77, 78, 79, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96,
98, 103, 105, 106, 123, 137, 139, 175, 182, 190,
191, 192, 193, 194, 197, 207, 208, 209, 210, 219,
259, 268

kriminalistična policija, 15, 221
kriminalistični muzej, 8, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 220,

239, 265
kriminalistični oddelek, 10, 28, 35, 239, 263
kriminalistični tečaj, 8, 220
kriminalističnotehnični laboratorij, 25, 59, 94, 137,

208, 209, 220
kriminaliteta, 13, 174, 175, 197, 268, 273
kriminolog, 5, 6, 25
Kriminološki inštitut, 219
krivda, 76, 116
krvni delikti, 26, 36, 37, 64, 71
krvni madeži, 42
kulturna dediščina, 85
kulturne dobrine, 85
kustos, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36,

264
kvalificiran umor, 232
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L
laboratorijska preiskava, 88
lavinski psi, 255, 256, 258
legalizacija, 118
legende, 26, 256
letalska nesreča, 115
liserkislinski dietilamid, 130

M
materialni dokaz, 221, 267
metadon, 125, 127, 130, 140
metoda eliminacije, 103
mikrosledi, 49, 54, 72, 101, 223
mikroskopska metoda, 223
miličniška šola, 23
mina, 204, 205
Ministrstvo za kulturo, 86, 87, 271, 273
Ministrstvo za notranje zadeve, 17, 19, 28, 241, 243,

244, 273, 275
mladinska delinkvenca, 8, 26, 35, 142
mladinski dom, 150, 153, 158, 159, 160, 161, 164
mladinsko skrbstvo, 147, 149, 153
mladoletniški zapor, 55, 80, 162, 171, 229, 230
modus operandi, 36, 45
morfij, 118, 141
motiv, 26, 35, 36, 37, 55, 61, 68, 70, 79, 91, 104, 123, 145,

175, 176, 179, 181, 201, 205, 209, 267, 268, 271
muzej, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 85, 86, 93, 95, 96,
135, 151, 228, 239, 240, 242, 246, 250, 255, 262,
263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272

muzej organov za notranje zadeve, 8, 10, 11, 13, 27,
239, 265, 266, 269

muzejska zbirka, 13, 24, 27

N
nacionalna varnost, 15
Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije, 202
nacionalni program, 118, 120
način storitve kaznivega dejanja, 35, 36, 90
najdenišnica, 143, 146, 147, 149
nalokson, 125
Narodna zaščita, 17, 29, 31, 240
nasilniška kriminaliteta, 46, 59
natezalnice, 227
navadne tatvine, 107
netipični samomori, 72
neupravičena proizvodnja in promet z mamili, 136,

138, 139, 173
nikotin, 127, 128, 129

O
obdukcija, 8, 53, 56, 59, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 105,

106
obdukcijski zapisnik, 73
obsojena oseba, 229, 234
obsojenec, 48
obsojenke, 232, 233, 234
Oddelek za zaščito naroda – OZNA, 29, 241
odprti režim, 234
odvisnost od drog, 120, 126, 127
odvzem svobode, 228, 229
opiati, 127, 128, 129, 132
opijska vojna, 118
organi za notranje zadeve, 18
organizirana kriminaliteta, 197
osumljenec, 40, 43, 47, 52, 53, 60, 66, 68, 70, 77, 103,

134, 135, 138, 191, 268
oškodovanec, 46, 49, 66, 81, 82, 92, 93, 101, 196, 209

P
patolog, 64, 69, 72, 74
penologija, 5
pietizem, 146, 147
piromanija, 103
pištola, 65, 96, 97, 100, 251
pobijanje kriminalitete, 17, 23, 34
policija, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 44, 76, 77, 85, 87,

92, 134, 188, 189, 193, 198, 219, 221, 255, 261,
265, 267, 269, 273

Policijska akademija, 244, 246, 265
policijska postaja, 261
policijski orkester, 20, 244
policijsko delovanje, 246
policijsko preiskovanje kaznivih dejanj, 25, 26, 271
policijsko združenje, 21
policist, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 30, 35, 98, 118,

188, 191, 192, 193, 195, 197, 210, 226, 244, 245,
246, 249, 256, 258, 259, 261, 267, 269, 273

poligraf, 210
poligrafsko testiranje, 103
politična kriminaliteta, 8, 26, 30, 35
polodprti režim, 234
pomirjevala, 122, 127, 128, 129
ponaredki, 85, 110, 179, 182, 186, 189, 190, 191, 193,

195, 196, 250
ponarejanje, 85, 112, 175, 177, 179, 185, 189, 190,

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 219, 250, 264,
267

ponarejeni kovanci, 177, 193, 194, 196
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poneverbe, 177
posilstvo, 43, 61, 92, 173, 268
povratnik, 101, 113, 231
požar, 39, 82, 94, 102, 103, 105, 106, 107, 209, 212,

222, 224, 264
požig, 43, 70, 79, 82, 88, 93, 102, 103, 115, 202, 204,

222, 240, 268
pranje denarja, 175, 197, 198
predkazenski postopek, 223, 267
prehodni mladinski dom, 153, 159, 160, 161, 257
preiskava, 41, 42, 43, 45, 50, 53,  60, 62, 70, 78, 88, 90,

106, 194, 196, 198, 216, 219, 220, 222, 253, 256,
258, 261

preiskave z DNK – deoksiribonukleinska kislina, 223
preiskovalni postopek, 40
preiskovalni sodnik, 53, 54, 58, 59, 60, 99, 219
premoženjski delikti, 8
prenarejanje, 85, 112, 115, 175, 179, 185, 197, 250, 264
preprečevanje kriminalitete, 6, 269
preventiva, 273
prevzgojni dom, 153, 162, 170, 171, 230, 232
prikrita fotografija, 216
priložnosti, 91, 92, 244
priložnostne tatvine, 98
prisilna delavnica, 143, 149
prisilno delo, 143, 144, 145
prisluškovanje, 199, 213, 214, 215
produkcijska šola, 160
prstna sled, 54, 77, 88
psi za specialistično uporabo, 258, 260
psi za splošno uporabo, 258
psihiatrično zdravljenje, 53, 67, 103, 230
psihoaktivna snov, 120
publikacije, 19, 32, 264, 265, 271

R
rablji, 228
razporeditev službenih psov, 260
razstava, 8, 9, 24, 27, 31, 32, 228, 240, 241, 243, 245,

247, 250, 257, 263, 264, 265, 266, 271
rekonstrukcija, 49, 59, 69, 79, 206
Republiški sekretariat za notranje zadeve, 240, 244,

273
rešilni domovi, 143, 148
Romi, 107, 111
roparski napad, 81, 97, 104
ropi, 96, 97, 106, 107, 118, 224
ruševinarji, 256, 258
rženi rožiček, 119

S
sabotaže, 8, 23, 206
samoizobraževanje, 9, 10
samomor, 35, 36, 39, 42, 61, 62, 67, 69, 71, 72, 73, 74,

98, 103, 168, 220
seksualni uboj, 37, 39
sežiganje na grmadi, 228
signaletična fotografija, 219, 236
sirotišnice, 143, 146, 147, 148, 149, 150
skrbstveni organ, 154, 155, 156, 162
sled, 23, 35, 36, 39, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60,

62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 88, 89,
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 105,
111, 112, 115, 122, 123, 127, 129, 147, 150, 152,
159, 161, 189, 201, 206, 207, 210, 216, 220, 221,
222, 223, 225, 226, 231, 256, 259, 267, 271

Služba državne varnosti, 19
smrt, 40, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 69, 70,

72, 73, 74, 105, 129, 139, 187, 201, 204, 207, 227,
228, 248

sodišče, 23, 47, 55, 69, 70, 82, 83, 84, 134, 139, 153,
156, 162, 168, 170, 171, 183, 185, 187, 188, 205,
221, 223

sodna medicina, 8, 9
sodni izvedenec, 103, 221
sodnomedicinsko izvedensko mnenje, 59
soočiščenje, 227
sostorilka, 69
specialna enota, 18, 253, 254, 255, 261
specialni povratnik, 44, 111
spolni napad, 65
spolno nasilje nad otroki, 35
sprejemališče, 153, 154, 156, 161, 162
Srednja policijska šola, 34, 244, 245, 246, 266
sredstvo izvršitve kaznivega dejanja, 42
Slovenska policija, 9, 21, 29, 77, 189, 273
stereofotogrametrija, 35
storilec, 26, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 113,
114, 115, 134, 135, 138, 175, 176, 178, 184, 187,
188, 191, 193, 194, 196, 197, 207, 208, 209, 210,
227, 267, 268, 271

strogi zapor, 77, 82, 83, 145, 188, 205, 229
strokovna javnost, 30, 267
strup, 36, 69, 128, 201, 210, 222, 267
substance, 119, 120, 138
sum, 40, 45, 60, 62, 73, 77, 82, 89, 115, 178, 184, 191,

196, 227, 267, 268
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Š
šola, 23, 34, 123, 126, 135, 160, 167, 168 242, 244,

246, 247, 255, 266, 273
šolanje službenih psov, 255, 256, 257, 260

T
tatvine, 9, 45, 46, 56, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 88, 89,

90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 107, 109
tatvine avtomobilov, 77, 107
teroristi, 201, 205, 206, 207
terorizem, 201, 204
tihotapljenje umetnin, 85
tihotapska kriminaliteta, 175
tihotapstvo, 35, 134, 136, 137, 139, 176, 179, 182, 183
tiralica, 91
toksikomanija, 120, 121
trofejno orožje, 101
truplo, 40, 41, 42, 43, 45, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 67,

70, 72, 227

U
uboji, 9, 35, 39, 268
umetnine, 85, 86, 92, 93
umori, 24, 35, 39, 48, 66, 197, 201, 206, 223, 268
Unesco, 87
uniformirana policija, 20
ustaši, 201, 206

V
vademecum, 87
vandalizem, 85, 86
varnost, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 30, 31, 35, 42, 70, 83, 84, 102, 103, 106,
114, 116, 154, 163, 164, 172, 176, 178, 184, 185,
198, 199, 201, 204, 206, 207, 208, 211, 212, 217,
220, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 246, 251,
254, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 275

varnost in družbena samozaščita, 27, 28, 263, 265
varnostne razmere, 13, 16, 198, 269
varnostni ukrepi, 228, 230
Varnostno-obveščevalna služba OF, 17, 26, 27, 31,

239, 241, 263
vlomi, 9, 24, 41, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 88,

90, 91, 96, 99, 100, 102, 107, 111, 268
vlomna tatvina, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 105, 107
vodniki psov, 78
vohunstvo, 201
Vojska državne varnosti, 29, 31, 239, 263, 264
vzgajališče, 150, 151, 152, 153, 164, 166, 167, 168, 169

vzgojni ukrepi, 150, 155, 162, 171, 229
vzgojni zavod, 77, 84, 143, 148, 149, 150, 151, 153,

154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 169,
170, 230, 275

vzgojno-izobraževalni zavod, 164, 165, 168, 169

Z
Zakon o notranjih zadevah, 8, 18, 19, 29
Zakon o policiji, 191, 275
Zakon o varstvu kulturne dediščine, 86
Zakon o varstvu osebnih podatkov, 30, 36
zapor, 9, 46, 47, 53, 55, 56, 64, 66, 70, 77, 80, 82, 83,

91, 97, 98, 101, 103, 108, 134, 135, 139, 144, 151,
153, 154, 156, 162, 171, 188, 205, 207, 210, 229,
230, 232, 233, 234, 235, 238, 244, 250, 265, 267

zaporni mehanizmi, 95
zaprti režim, 172, 234
zavodi, 8, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 168,

170, 229, 230, 231, 232, 267, 275
zavodi za prestajanje kazni zapora, 232
zavodi za prisilno delo, 144
Zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine, 87
zbiranje obvestil, 35, 36, 45, 49, 58, 70, 72, 74, 97, 105,

136, 196, 197, 208, 267, 268
zdravje službenega psa, 260
zgodovina, 5, 7, 227, 275
zgodovina muzeja, 1, 2
zločinci, 219, 227, 228, 263
zloraba, 26, 121, 133, 176, 177, 185, 188
zmanjšana prištevnost, 55, 67
zunanje inštitucije, 29, 264
zveze v organih za notranje zadeve, 18

Ž
žrtev, 13, 17, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 68, 72, 81, 92, 99, 100, 106, 111, 143, 175, 228,
249, 258, 268, 269

žrtev kaznivega dejanja, 268



A
Acalinovič Dragan, 257, 258
Ahmić Bajazid, 210
Allort, 227
Andrić Adolf, 206
Andrić Ambroz, 206
Auer Ana, 255
Auerspergi, 168

B
Bajt Franc, 24, 25, 33
Bandelj Mirko, 33
Banfi Bela, 28
Bavcon Ljubo, 25, 199
Bavčar Igor, 31, 32, 33, 254
Bergant M., 152
Bertillon Alphonse, 219
Bischoff Marc, 219
Bizjak Ivo, 32, 33, 247
Bohinc Rado, 33
Bosco don Giovanni, 148, 149, 150
Bratuš Davorin, 32
Brezovar Rado, 24
Brezovec Ciril, 152
Brezovnik Ivo, 25, 26

Č
Čelik Pavle, 32
Čok Albert, 256
Čop Jože, 255

D
Dobelšek Marjan, 250
Dolenc Matjaž, 257
Domanjko M., 152
Dovečar Dore, 33, 34
Drenig T. Teodor, 255, 257
Drenik Alojz, 23
Dreser H., 118
Drnovšek Janez, 32
Dürer Albrecht, 7
Dvoršek Anton, 33
Džakula Mirko, 257, 258

E
Elizabeta I., 144
Ernoič Željko, 249
Ertl Tomaž, 33
Es Anton, 257, 258

F
Fatur Franc, 26
Ferk Marjan, 33
Francke Avgust Herman, 146
Frank Dušan, 29
Furlan Slavko, 25, 33

G
Galton Francis, 219
Gantar Darko, 257
Gašperšič Franc, 26
Geršak Tone, 29
Gerželj Slavko, 32
Glavaš Ilija, 206
Gluhar Peter, 26, 33
Glušič Andrej, 202
Godunc Ervin, 257
Gole Tone, 29
Golja Janez, 34, 222
Gombač Milan, 24
Gorenak Vinko, 33
Gorenc Silvo, 25, 33
Goričar Jože, 23
Gornik Franc, 243
Goya Francisco, 7
Gross Hans, 219
Gruden Albert – Blisk, 33
Gruden Bogdan, 257
Gruden Vlado, 31, 33, 264
Gusfild R., 119

H
Heindl Robert, 220
Henry Edvard, 219
Hebbert Christopher, 227
Herschel William, 219
Hiti Ivan, 31
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Hočevar Janez, 228
Hofmann Albert, 119
Horvat Djuro, 206
Hribar Bogdana, 9
Hriberšek Jože, 243
Hugl Franz Seraph, 149
Hvalc Robert, 249

J
Jagodič Vojko, 143, 151, 152, 164
Jaklič Fran, 228
Jakša Matija, 257
Jambrek Peter, 33
Jamnik Pavel, 271
Janša Janez, 32
Jasnić Ljubo, 28
Jeglič Peter, 33
Jelenc Gojmir, 25
Jerkič Branko, 29, 31, 240

K
Kadunec Vladimir, 24, 32
Karel V., 144
Kejskić Vejsil, 206
Kelher Zvone, 32
Kirk, 220
Klavora Mitja, 33
Kleindinst Slavko, 28
Klemenčič Janez, 255
Kobal Miloš, 152
Kobilca Ivana, 7
Kolenc Riko, 33
Komar Silvo, 28
Kosovel Srečko, 32
Kostrevc Franc, 33
Kovač Franjo, 28
Kovač Miloš, 257
Kovačevič Stjepan, 34
Kraigher Boris, 32, 243
Kraigher Sergej, 211
Kralj Rudolf, 243
Kranjčevič Edo, 28, 29, 33
Kučan Milan, 248
Kukec Janez, 243

L
Lampertič Lovrenc, 228
Lazarini, 165

Lellier, 227
Levstik Damjan, 258
Likar Borut, 32
Lilek Zdenko, 249
Locard Edmond, 220
Logonder Stane, 255
Lombroso Cesare, 219

M
Majcen Nace, 23
Mali Marko, 260
Malovrh Franc, 33
Marčun Alojz, 257
Marenšek Milan, 257
Marija Terezija, 228
Matičič Milan, 243
Maver Darko, 33, 34, 273
Mehle Janko, 33
Meinert, 220
Metelko Jože, 258
Michelangelo Buonarroti, 7
Milčinski Fran, 30, 143, 149, 152, 153, 165
Milčinski Janez , 25
Miloševič Vladimir, 248
Mohorko Dušan, 33, 34
Molan Franc, 33
Mrvič Irena, 31
Mušič Niko, 8, 26

N
Niemann A., 118
Nixon Charles, 120

O
O’Hara, 220
Oblak Maks, 32
Orožen Marjan, 27, 34

P
Paul Janez, 28
Pavčič M., 152
Pavšič Marjan, 143
Pečar Janez, 6 , 11, 24, 25, 34
Perc Maks, 24, 26
Perko Marjan, 255
Peršak Tone, 28
Pestalozzi Johann Heinrich, 147
Petrović Petar, 28
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Pezdirc Tone, 28, 29
Plečnik Jože, 7
Plohl Bojan, 257
Pogačnik Marjan, 33
Pogorevc Marko, 28, 33
Povše Franci, 31
Predanič Jože, 26
Pukovac Emil, 24

R
Reiss Rudolf, 219
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 7, 85
Renčelj Zdravko, 222
Ribičič Mitja, 32
Rizmal Franci, 243

S
Saje Miro, 243
Samec Ivo, 28
Schluderbach Lorenz, 149
Serturner F.W., 118
Simčič Branko, 8, 26
Simčik Josef, 248
Sirc Ljubo, 31
Skaberne Bronislav, 26, 143, 151, 152
Skalar Vinko, 152
Slamnik Ludvik, 28
Slivnik Danilo, 32
Sodrman, 220
Spener Philipp Jacob, 146
Spevan Vojko, 257
Starič Rudolf, 243
Stezinar Tone, 26
Stibrič Lado, 29
Stivens, 219
Stojkovič Miro, 24
Strašek Stanko, 249
Strnad Stane, 236
Suhi Drago, 24

Š
Šebart Nikolaj, 33
Šilih Niko, 32
Škoflek Ivan, 152
Šoltes Mihajlo, 27
Šter Andrej, 32, 33

Štok Jože – Korotan, 31
Štrucl Vinko, 243
Štrucl Vinko mlajši, 243
Štumberger Bojan, 249
Šubarević Svetozar, 7, 15, 23, 24, 25, 26, 34
Šubic Janez, 7
Šubic Jure, 7
Šuklje Borut, 33
Šurbek Milivoj, 243
Švajncer J. Janez, 32, 273

T
Toplišek Janez, 257
Topolšek Albert, 25, 33
Trifunac Stjepan, 202
Tršar Gorazd, 257
Tušar Tomaž, 28

U
Uhan Stane, 30, 32
Unetič Maks, 28

V
Valvazor Janez Vajkard, 168
Vegar Pavo, 206
Vidic Jože, 255, 257, 258
Vidic Vlado, 25, 219, 222
Vives Luis, 144
Vivod J., 152
Vlasinović Mirko, 206
Vodopivec Katja, 152, 273
Vodušek Ivan, 255
Voje Alojz, 34
Vončina Dejan, 32
Voščak Tone, 257
Vresnik Drago, 31, 240
Vrtovec Zmago, 28
Vučetić Ivan, 219

W
Wehrli Jakob Johann, 148
Wendtseisen Janez, 228
Wicher Johann Hinrich, 148, 149
Winkler Ivan, 26, 33
Wood A., 118
Wright C. R., 118
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Z
Zeller Christian Heinrich, 148
Zemljarič Janez, 33
Zorc Engelbert, 25
Zorko Peter, 23
Zupančič Anton, 7, 25, 33
Zupančič Vladimir, 28, 33

Ž
Žerjav Ciril, 2, 11, 26, 175, 222, 273
Žličar Nikolaj, 243
Žnidaršič Janez, 26
Župančič Uroš, 255
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