
Nagovor generalnega direktorja policije Janka Goršk a na konferenci šefov 
policij pred za četkom turisti čne sezone 

(10. maj 2012, Valbandon, Hrvaška) 
 

Spoštovani gostitelji, spoštovani kolegi policisti! 
 
Veseli me, da smo se pred začetkom letošnje turistične sezone v tako velikem številu 
ponovno sestali tukaj na Hrvaškem, da s podpisom memoranduma o sodelovanju 
potrdimo skupni interes zagotavljanja varnosti našim državljanom.  
 
Resnično cenim napore hrvaške policije za okrepitev čezmejnega policijskega 
sodelovanja. Napotitev tujih policistov na Hrvaško, ki nudijo podporo pri izvajanju 
nalog hrvaške policije, je ena izmed uspešnejših oblik skupnega dela. S takšnimi 
aktivnostmi se krepi zaupanje med organi držav, hkrati pa je omogočena hitra 
izmenjava informacij o pomembnih varnostnih pojavih na področju prometa, javnega 
reda in o različnih oblikah kriminalitete, ki se pojavljajo na turističnih območjih.  
 
Slovenska policija je lani prvič sodelovala v projektu "Varna turistična sezona" in 
lahko rečem, da smo z rezultati več kot zadovoljni. Zlasti gre izpostaviti izboljšano 
komunikacijo s slovenskimi državljani ter učinkovitejše preprečevanje kriminala in 
izboljšanje prometne varnosti. Tovrstno sodelovanje pa je pomembno tudi zaradi 
izmenjave izkušenj v policijskih postopkih med policisti obeh držav.  
 
Zato se je slovenska policija odločila, da tudi letos pristopi k podpisu protokola (o 
sodelovanju v času turistične sezone) in da na Hrvaško napoti dva svoja policista, ki 
bosta hrvaškim kolegom med turistično sezono pomagala v komunikaciji in postopkih 
s slovenskimi državljani.  
 
Vsi dobro vemo, da je obdobje turistične sezone tudi obdobje povečanega števila 
kaznivih dejanj, najpogosteje pa so žrtve ravno turisti. Zato moramo okrepiti svoja 
prizadevanja, da tako svojim državljanom kot tudi tujcem zagotovimo večjo varnost v 
času dopustovanja.  
 
Naši policisti se morajo pri svojem delu osredotočiti na ukrepe za zmanjšanje 
kriminalitete ter izboljšanje javnega reda in prometne varnosti. Hkrati pa morajo 
veliko pozornosti nameniti tudi preventivnemu delu s turisti, jih osveščati o 
samozaščitnem ravnanju in jim svetovati kako naj poskrbijo za lastno varnost. Velja 
izpostaviti zlasti samozaščitno ravnanje, s katerim se lahko izognejo tatvinam. Prav 
te so namreč zelo pogoste med dopustovanjem, ko se ljudje sprostijo in pozabijo na 
vsakodnevne obveznosti, Trenutek brezskrbnosti pa jim lahko povzroči marsikatero 
nevšečnost. Zato je preventivno obveščanje turistov o varnostnih ukrepih v času 
dopusta ključni dejavnik, ki jih lahko zaščiti pred tveganimi situacijami. 
 
Cenjeni kolegi, prepričan sem, da bomo skupaj uspešno zagotavljali varnost med 
turistično sezono. Dobre varnostne storitve pa bodo zagotovo pustile pozitiven vtis o 
obeh državah, tako med domačini kot tujimi gosti. Veselim se ponovnega 
sodelovanja med policijama obeh držav in upam, da to sodelovanje v prihodnje še 
okrepimo! 
 
Hvala! 


