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Preteklo je iJe več kot sto lBt, od kar se je kla
si'ČIla -človeška ekoI.ogija začeIa ukvarjati tudi s
študijami okrimin.a.liteti.im. drugimi poj.avi v nji
hovih prostQrskih razsežnos.tih. Toda ,.,.ffioralna
statistika-« zgodnjega devetnajstega :stoletja še' ni
bila zmožna na tem področju priti kaj dlje, če

pr:av so glede samomorov, revšdne, kriminalitete
in raznih dTužbenih problemov odkrili marsikaj
zanimivega .in novega. 'Vse kaže, da je bilo tudi
tu treba pustiti času čas~ da si ,darndan.es lahko
pomagamo pri spoznanju socia'lne patologije z
veliko ekološkimi :r:azilskavami naj!raz1ičnejših

zvrsti. Med njimi so zla:sti raziskave urbane so
cialnopatološke ekologije; teh je čedalje "eč.

Zgoščanje oziI"Oma razpršenost kTiminalitete,
pres:to'Pništv,a, lSamomoroV, prostitucije, narko
manije itd. v prostoru je nedvomno zanimiv po
j.av. RazisJkorva·loem :res naj.večkrat ne uspe po
jasniti vzročnosti posameznih pojavov zato, ker
je regionalna, porazdelitev družbenih pojavov
izredno oelovito v;pr.ašanj,e, sestavljeno iz !Vpli
vov fizičnega okolj.a in interakdj m€d ljudmi ter
medsebojnega delovanja prvega in drugega. Če

pa je že manj uspehov v iskanjU odgovora o
vzrokih je več pojasnilo posleelicah. To je prav
tako zelo pomembno za najrazličnejše represiv
ne, pr€pre-Č€'va1ne, zdraJvstvene in druge organe
in organiza1cije, ki tako prihajajo do spoznanj,
kam naj UlS!l1erjajo (v.s;a,j za določen čas) svojo
pozornost. Dognanja take vrste pa jim hkra.ti z
dob"Šllo mero previdnosti omogočajo vpogled v
bližnjo prihodnost.

Ekološka ;raziskovanja se zde pomembna tueli
za organe kazenskega pregona_, zlasti pa za poli
cijo. RaČU71aJniško proučevanje pora2ldeljenooti
pojavov (s ka<terimi se bojujejo, bocIisi z odkriva
njem, -bodisi s prepI'isčevanlj.em) pa v zadnjem de
setletju obeta večjo predornost in učinkovitost.

Z njim ISte odpira,jo nove možnosti razumnejšega
delova,nja, ki ne bo temeljilo na občutku in im
provi.zacij'i, marveč na dejstva spoznane prostorr
ske in prostorsko-časovnEporazdelitve pojavov.
Le-ta oblikuje vse organizacijsko-fumkciona1ne
prijoeme, 'od terenske nadZiOrovalne :slUŽlbe do »m
put - output« anaJ.iz, ki se čedaJje bolj uveljav
ljajo tueli v policijskih organizacijah.

Namen tega sestavka je načeti nekaj vprašanj,
ki za.devajo povezanost in odvis.nost zlaeti teDen.
ske policijske na.dzorovalne službe (beri pri nas:
patruljne, obhodne in opazova.Jne .službe v enotah
jarvne varnosti) od ekoloških študij. Bri nas jih
šele 'začenjamo.*

* Poskusi v tej smeri so stocjeni po mnogih upra
VTah JV, med njimi tudi .v Ljubljani, toda še zdaleč

niso tisto, kar naj bi bilo.

Kori8tne bodo tudi za to službo. Ker je od njih
vendar-le nekaj pTi,čakovati je prav, da začenja

mo o tem raznrišclja ti čim prej. Glede na dosežke
pri tujih policijskih organizacijah smo pri nas
ž,e moČIlo v zaootanku. Opozoril pa ni nikoli
prnma.Jo.

Glede na, 'že .doslej omenjeno spoznanje im do-
mače izkušnje načenjam predvsem naslednja
POdr0Čja: proučevanj,e prostorske rraz:pršeno-sti
pojarvov za policijske potrebe, argatruizacijsko-
funkJdooalno problemaitiko, Iti. je v zvezi s tem;
teflel"1sko nadzorovalno sluŽibo; izobraževanje de
lav.oerv zanjo glede na ,.,.pot'rebo po poznanju ob
močja-« in še nekatera druga vprašanja. Resda
je tudi pri nas. -»poznan.je območja-« pri prak:itik:u
že vsakdanja potreha, da je lahko pri svojem
delu sploh ali ka<kor koli učinkovit, vendar poli
ciji dvajsetega stoletja .še posebno 'v času neslu
tenega .razvoja. znanosti in Jtehnologije (tu vsega,
kaTje v zvezi & kihe:rnetiko) ne sme več zadoščati

tisro, kar &o poznali že klasiki človeške ekologije
(še posebno patološke) ali policisti Roberta
Peela.

1. Območja

UrbanizIrana naselja" zlasti pa mesta, se med
seboj ;razločujejo po prebivalstvu, funkciji in
drugih posebin.ostih. Za ekologijo je pomembno
zlasti ,.~bmočj,e« itn njegova velikost (vasi, ;trgi,
mesta, metr,opole). Vsako območje ima svoje po
sebnosti, ki izhajajo iz njegove zgodovine, rasti,
vloge nasproti okolici ozi!roma -"egiji, v katero je
vpeto itd. Poseben pe,čat pa mu dajejo še oze
meljske las1:tnos,ti im [['aZIle fizične izrazitooti, kot
so vzpetine, bližina vode, ceste, železniške proge;
parki, <reke, mdustrijski deli in oelo posameZJIle
&tavbe oziroma objekti.'

Vsako večje - predvsem mestno - <naselje pa
se deli še na, posebin.a manjša območja ali dele:
ti so lahko naravoni, kuLturni itd? Naravna ob
močja &o predm,ettno določeni deli, ki jih razme
jujejo Teke, hri,~i, obale in obrežja itd:. za:r~di
katerih tako mestno območje dobiva, svoJo fizi0-'
graftčno podobo. Na;raV'lJ.a območja .m.so tak~
spremenljiva kot upra;vlna. Le-<ta nastaJ.aJozaradi
političnih ozirr'oma upravnih razdelitev. Pri raz.,
ločevanjukuwturnih območij pa gre predvsem za
antT'Opološke powblnOOti, ki jih lliltvarjajo ljl.ldjej
živeči na določene'ID;prostoru,

1 Glej več o tem: Burgess"'BQ@le:, str'. 27..:.0;".21.
2 Hawley, str. 80......8'9; 'I'b$Jid():fS§Olrl; ~fu\ 73 itd.
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Prav tako kot fizična podoba naselij je za čl-o

veško ekologijo pomembna Setstava prebiv.alstva,
ki je .nastanj-eno na določenem območju in se
zbira v fizičnem okolju po svojem družhenogo
spodarSl~em položaju oziroma delovni sestavi.
Revnejše plasti stamujejo v drugih četrtih kot
bo.gati in v drugaičnih stanuv.anjskih i!n k01TIilllal
mh razmerah.

Fizičrie pOtsebnosti naTavnega okolja in sestava
prebivalstva pa -se povezuj,eta z družbenimi p-o
javi n.aj-različnejšihvrst, med njimi tudi socialno
patološkinu. Posamezna ožja območja znotraj
urbaniziranih naselij se pogosto 'razločujejo med
s.eboj po pojavih, s kate-ri-mi so obremenjena, in
sicer tako po njihovem številu, kot po pojavnosti.
Gmotne razmere, v ka.terih ij udje žive, in njihovi
socio-kulturnimi vzorci oblikujejo tudi njihove
odklone. Le-ti pa .se ne ozir:ajo na upravne Taz
mejitve, ,temrv€'Č ustvarjajo svoja območja, dolo
čena z okoliščinami, ki jih povzročajo.

2.'pojavi

Frost-orske in časovne različioe socialno-pato
loških pojavov, s katerimi se ukvarja vsaka -po
licija, spodbujajo dejavnosti različnih služb, 'ne
samo dt-užbenega nadzorstva, marv€č tudi dru
gih, npr. zdravstv-ene, socialnovar.stvene itd. zato
jim je v marsiČiem skupno zlasti zanimanje za te
pojave, .zb.iJr.anje podatkov o njih, ukrepanje z0

per nje itd. SlužJba j81vne varnosti torej ni edina,
ki bi jo prostorske gostitve ali erazpršitve poja
vov morale zanimati, ker so pomemben dejavnik
za odločitve, kako urejati svoje delovanje. Ver
jetno pa je edina, ki jo to najbolj zanima s sta
lišča odkrivanja pojavov in njihovih storiloev.

Pojavi, (8 ka.terimi .se pri nas srečujejo enote
javne varnosti) npr., kriminaliteta in prestop
ništvo, prometne nezgode, prekrški n.ajl!"azličnej

ših vrst, zlasti pa ,še pijančevanje, potep:uštvo,
beračenje, pretepi, n€SlpQdoObno vedenje na jav
nem kTajuitd. pa samomori, narkomanija, alko
holi;;em, duše"""" bolezni (te prav tako povzro
čajo kazniva dejanja in prekrške) z revščino, ki
ustvarjajo ogroženoot najrazličnejšihvrst in sto
penj, zanemaTjanje otrok in razpadam.je družin
ter sploh sOCialna dezorganizac.ija, se kopičijo

nekje bolj, drugje spet maInj In povzročajoskrbi
vsem tistim organom irt ooc-g.anizacijam, ki bi jih
moraU tako ali drugačel1"eŠ€vati in se z njimi spo
padati.

Ti pojavi so, vsaJ zdi se tako, naJbolj številni v
velikih mestnih naseljih, njihova rast pa je naj-
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bolj op.azna v manjših m,estnih naseljih, katerih
posebnost sta. industrializacija in priseljevanje s
podeželja. V takih krajih prihaja do razli6nih
družhenih pojavov, ki jih zlasti sociologi imenu
jejo socialna difef1en-eiacija, segI'1egacij.a, separ-:a
cija, segmentadja, kristalizacij.a itd. pa tudi:
akomodacija, izolacija, asirniJacija l adaptacija itd.
Pomanj1ka:nj,e primalmih kQ!I1trol in slab ali ni
kakršen dobrE'tr vpliv &ooeske ali ožje skupnooti so
lahko pOlSrednH v2JroOna sesffivina za pojave 150

cia1me im. osebne dezorganizacije posameznikov
ali celih skupIn (pmebno mlado,letnikov in pri
seljenoev). Posebno pri otrocih in mladoletnikih
v mestih je pomembno še- to, da naspirotja med
vrr,ednotami nujno IThastajajo tudi zato, ker- priha
jajo v stik z otroci z vedenjskimi oblikami, ki
niso skladne :s. konve-ncionalno moralo, kakršno
jo iZJražajo šole in drugi1nstitucionaJ.iz1rani de
javniki.' Na otroke :in mladoletnike škodljiVO
vplivajo tudi odrasli, bodilsi kot starši bodisi kot
storilci kaznivih dej,anj ali nosilci neprilagoj,e"
nega in sploh devianlneg'a ali negativnega
vedenj"a.

Vzročnost pojavov je drugo vprašanje, o ka.,..
terem ne razpravlj.amo. Za naš namen sta po
m;embna prostorska in .prostorsko-časO'Wlap'c>raz
delitev poj.avov; imeti utegneta krajevne p06eb
nosti. Pooam,ezn:a območja.ali celo objekti ustvar
jajo kriminalnost, delikventnost itd. bolj kot
drugi. V zadnjih letih celo ugotavljajo, da lahko
tudi stavbe, fitične pooebnosti soseske itd; vpli
vajo na socialno diferenciacijo, segreg.acijo, sepa
ravajo in naTavrnavajo ,človeško vedenje in rav
nanje zlasti k večji ali manjši nasilnosti. Druž
beni in ku1turrni dej 8!vlliki pa hkrati omogočajo,

da so p<JBamezna območja ali objekti bolj pcri
vla6ni od ,dirugih in zato pomagajo oblikovati ve
denjske vzorce, ki lahko postanejo prevladujoči

model v kaki skupini (zlasti mladih ljudi, pri
preseljencih itd.).

Na, mestnih območjih ugotavljamo še poseb
nosti, kot so npr..koncentracijo premoženja in
indus.trije, območja'·inobjekti z izredno fluktua
cijo prebivalstva, propadajoOe ,četrti ali ulice,
stare stavhe z revnejš.im prebiv:aJstvom, območja
z zmanjšanj,em števila prebivalstva (izseljuje se
drugam), deli mest, kamor se n.a,seljujejo novi
pri&leiki z drugačnimi ku1tw:mimi vrednotami itd.
Skratka: fizični pogx>ji življenja vplivajo na to,
katere skupine bodo živele v prav dolo6e!nem
okolju in posredno, prek raznih dejavnikov oseb-

3 Delinquency. _:ttese:arch of Shav - Mc Kay and
Associates-, str~ 612;
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ne in družbene narave delujejo tudi na to, kako
se bodo ljudje vedli. Različni položaji, večja ano
nimnost, pomanjkanje neposrednih medsebojnih
stikov, privlačnostnekaterih objektov in premo
ž,enja itd. pa v mestnih območjih toliko bolj om(fr
gočajo deviantno ravnanje. Tisti, ki zapadajo
kriminogenim vplivom, pa se za,radi pornanjka
nj a družbenega nadz,o,rstva, brezimnosti, nedo
segljivosti itd.odtegujejo ne samo pravočasnemu

prijetju, marveč tudi pravočasni pomoči, ki bi
jim bila pmrebna, da 'He bi ponavljali dejanj.

3. Proučevanje prostorske porazdelitve p(}ja
v(}v za razne policijske potrebe

Proučevanje prQB.to~ske porazdelitve krimina
litete in prestopništva, najrazličnejših vrst pre
krškov in sploh družbEmO ,škodljivih pojavov je
ra:znoVlrsilmo. Z eko1oškimi vprašanji -se ine ukvar
jajo le vede, kot so :nlpr. zemljepis, prostorsko.
načrtovanje, urbanizem, sociologija in krimino
logija (naštevam le diružbnoolovne), ampak tudi
>->-poJicij:ska upraIva« ozirroma znanost o vodenju
policije itd. Čeprav g1r€ za, ramrČIle raziskave,
različna lotevanj.a in različne pojave, iSii z njim
pomaga vsaka sodobna in količkaj s.motrno or.ga
niziTana policija. Le-ta vpeljuje v svoje delova
nje tudi prnučervanjeoziroma raziskovanje pro
storske razpršitrve pojavov, predv.sem zato, da
je na podlagi tovrstnih opazovanj mogoče smo
trno urediti delo, učinkovito zaposliti moštvo in
~O!Spodarmo razporejati tehnična sredstva.
Če policijo (oziroma pri nas službo javne var

n{)lSti) prištevamo k organom kazenskega pravo
sodja oziroma pregona, je to (glede na njene na
loge) verjetno izmed vseh še najbolj zanima.
Toda tudi drugi, npr. tožilstva in ,sodišča, pri svo-
jih odločitvahne bi srn-eli zanemarjati ugotovitev,
pridobljenih s prostorskim pI'oučev:anjem poja
vov in njihovih nosilcev, zoper katere morajo
ukrepati. Vendar nam- g-r:e v tem s€'stavku le za
službo javne vanlooti.

Ker pa BO največje gostitve pojavov v mestnih
naseljih, bi se za prostorsko proučevanje krimi
nalitete moral zanimati in marsikaj vedeti vsak
do, ki odloča o s",edstvih in ljudeh, namenjenih za
odkrivanje in preiskovanje socialne patologije.
Pri tem lIle bi smeli biH izvzeti niti komandirji
postaj, niti vodje obhoclnih okolišev, mti tistih, ki
jih vodijo. »Visoke konoerntracije !Ila urbanizi
ranih območjih so naravni ha,bttat hudodel
ništva.4 To dejs'tvo, na katerega sklepamo (vsaj

4 Misner: Metropolitarn Law Enforcement. str. 499.

pri nas) bolj po občutku kot pa znanstveno, bi
moralo navsezadnje vpliv,ati na učinkovitost

službe javne vmmosti; ta naj bi bolj kot doolej
upoštevala še zemljepisne in ekološke dejavnii.k:e
zlasti mestnih naselij. Razlogi za to :Sro predvsem
naslednji:

- le na podlagi pI'ostorskega proučevanja po
jarvorv je mogo6e pravočasnoin ustrezno reagirati
nanj.e, tako glede zbi,ranja podatkov, kakor glede
odkrivanja, represije in odstranjevanja pred
delik1Jnih starr1j (po:evencija);

- le s pomočjo spoznanj prost·a,rsko časovnega

proučevanja pojavov je mogoče vnaprej priča

kovati, kje ho kak pojav nastal ter kam in kdaj
je treba razpostaviti razpoložljivo fizično silo,
bodisi za »-pokTi'Vamje«, bodisi za manifestati'Vno
r:azkazovanje svoje navzočnosti;

- le tako je pri,čakova,ti večji uged v javnooti
in upa.ti na sodel·ovanje- morebitnih žrtev, ka,r za
uspešnost lastne organizacije ni tako nepomemb
no (čeravnona to !ne damo kdo ve koliko);

- ne nazadnje je treba pri porabi vsakršnih
človeških in materialnih sredstev odgovoriti tudi
na vprašanje, s kakšnimi stroški in trudom so
bili doseženi uspehi (s tem tem re še sploh niemo
začeli ukv:arjati).

Proučevanje pros-torske razpršttve pojavov
sociame patologije mora v enotah službe javne
varnosti pripeljati tudi do ,ra,.cionalizacije in eko-:-
norn.izaci.je človeških im gmotnih sredstev.li Pri
hranek pa bi lahko vložili v nova tehnična sred
stva in izobraževanje oziroma ~ če gre za ra
cionalizacijo - ljudi bi razpostavljali ali pošiljali
tja kjer so najbolj potJoebni (morda tudi z'" tako
imenovano »policijsko--socia1:no delo«-).

Policijske organizacije v svetu danes že poz
najo analize »cost/benef1t«, il'aZičlembe -enakega
dodeljev.anja bre-m€n terenskim uniformiranim
delavcem, enako varstvo vs.eh občanov ali kar
največje prepreČ€'VaII1.je krJminalitete, pravilno
razpostavljanje paUruljn.ih, obhodnih in opazo
valnih sil, študije o prijemanju storilcev (z upo
raho statistične\matemati;ke, teorije iger - nak
ljučne patrulj,e, matematiČIno pI'OgramiJranje,
»sport ma;pp:mg«, operalcialno r.aziskov.al[lje, raz
iskave o kQllTIlbin:iTanoem r:azpostavljanju teren
skih sil, raziskave o kombinirani uporabi ljudi
in terenskih sredstev .za nadzorovanje in napo-

.5 Eden izmed redkih takih poskusov pri nas je bil
storjen DJPr. za nadzorovanje prometa s člankom:

Dušan Petrovic in dipl. ing. Slavko SImonoVič: »-In
tenzitet kontr()le saobxačaja na putevtrna«, 13. maj
1971/4, str. 47-64. Glej tudi jXmatis: Priru6nik,
1972/,1 str. 74~8f;.
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vedtOv.anje dogodkov itd., to so za naše razmere
še neznane naloge, in sicer iz n.alSlednjtih vzrokOlV :

- ke~ zate> sploh nimamo pripravljenih ka
dro~. ZdajŠlIl.je ,šole še ne !izolbražujejo ljudi za
ta namen (niiti na univerzah, še manj pa v pri
stojnih šolah oziroma ustreznih upravnih orga
nih) ;

- ker je videti skoraj vseeno, kako se ta
službaOlPravlja in klako prihaja do uspehov (npr.
na Iprimi,biven ali te'žav€IT1 način; nihče' nikogar
ne !kLiče na odgovor, če je vs.ako leto na tisoče

kaznirvih dejanj nera:ziskanih (škoda, ki je na
stala z njimi, plačajo iava'1'ovalnice);

- ker v enotah javne varnosti ni orgarruZIl
ranih študJij·skih enot ali »-enot za .raziskovanje
in naontovanj e-:-:;

- ker ne sl,edi.mo ruti t:i&tim tujim izkušnjam,
ki bi jih lahko za naše :razmere kratko in malo
prevzeli iz hter:atill'e in jih s pnidom uporabljali;

- kelI" Ste premalo 'zanimamo za oo, da bi
koako dejavnost (zlasti pa nadzorovalno) opTavili
ali ceneje, ali hitreje, ali učinkovitejein z manj
šimi napori, pa samo s sposobrnmi ljudmi ali
s tehni,čnirni sredstvri namesto z ljudmi itd.

Skratka: toW'Stni in-put ~ out-put je za našo
(jugoolovaiI1sko) služ·bo jav;ne varnosti še pTecej
neobdelano :pG'c1ročje, ker je še, nihče ni postavil
v takšen položaj, kot so nekatere druge organri.
zacije 'Pri nas, ki morajo živeti samo od uspehov
svojega dela ID jim ni vseeno, kako njihov€' >->-sto
ri1.ive-:-: sprejemajo v druŽJbi.

4. Organizacijsko-funkcionalna vprašanja

Vsaka policijska organizaeija mora znati rav
nati z ,razpoložljivim in dosegljiviimi pripomočki,
da zagotavlja uresrn6evanje nalog, ki se od nje
pričakujejo. ce ne sledi razvoju znanosti in teh
nologije i.n če ju ue prilagaja svojim vsakdanjd.rn
potrebam, začenja zaostajati za splošnim druž
benim napr,edov.an}em. če že verjamemo, da v
svojih laboratorijih še koolikoT toliko sprejema
sodobno ,tehnologijo, pa zlasti pri nas lahko ugo
tavljamo, da druge enote te službe !I1ikoakor ne
morejo sledirti nekaterim področjem, npr. novim
metodam vodenja, upor:cubi kibennetike v svojem
&is.temu imforma.tike in komUll"likacij, uporabnosti
raziskovalnega dela 'v vpelje~anjUJ novih me;tod,
razpostavljanja nadzorovalnega apa:rata glede
na ustrezne ka=lni:ke potreb po tem, spodbu
janju ,talentov v lastnih vrstah itd. Najbolj so
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dvomljive tiste strani njihoveg.a delovanja, ki
zadevajo ravnanje 'z ljudmi, in manj tist€, pri
katerih gire za rravnanje spredrneti.

Eno iz·med takih zarnemarj€Ilih področij je prav
vpra,š.anj,e, ki ga na;čenjamo. To je prostorsko
proučevanjepojavov, da bi ugotovitvam ustrezno
or;gam.izacrjsko in funkcion.alno spreminjali ure
dj,tev dela, ustvarjali in oblikovali ustre=e
kadre, zanje pripravljali prim,erno izobraževanje
in oGebni razvoj (ter jim hkrati nakazovali j.as
nejšo poklicno karie>ro znotraj l.astme organiza
cije). In ne nazadmje: da bi služba kot pomemben
dejavnik družbene-g.a nadzorstva bila tista s,es.ta
vina v oblikov.a!l1ju dobrine varnos.ti, ki jeza, to
v družhi najbolj specializirana in pripravljena.

ce izhajamo iz družbemo--filozofskega izhodi
šča, da mora :strokO'Vna služba, ki ji globalna
dT"UŽba v .taki uredQtvi, kot je naša, daje nalogo
voditi prizadevanja, ki so hkrati vrednote te
družbe same (vaiTI10!St občanov, pravličnost, p0

štenost, enakoolt pred za:kon.om itd.), potem si
mora ta služba urediti takšne organizacijske
enote, da. jim bo .mogoče opravljati. vlogo in na
loge, ki se ji nalagajo in od uje pričakujejo. Če

do tega ne prihaja, če prihaja prepoznQ, ali na
neu:strezen na,čin, potem nekaj ni prav, in sicer
ali v celotni družbi, ker ta po svojih zastopniških
organih aJi izvršilmO"-'političnihtelesih sicer sp~e

jema .teoretično :ildejcna izhodišča, ne da bi se
pozanimala za njihQIVo uresni.čevanje, bodri.si v
strok,oMtli službi, ker ta morda ne razume, kaj
ee Dd nj,e zahteva, ali ne zmore opravljati nalog,
ki se ji nalagajo.

Ce so te domneve bUzu resnice, bi luajbrž mo
rali spričo stanja zadev, za k.atere je pri nas
odgovorna služba javne va>rnoo1Ji., in ob hkra1m:ih
prizadevanjih zato, kako naj opravlja ,svojo na
logo, v sprem.i!Djajočih se družbenih trazmerah,
mmali ugotoviti, da morda:

- dislocirane enote ali mobi1ne ekipe niso
naj.lJolj srrnom:no, goopodarno ID umno, naČlrtno

in. sploh ,časavno in pTOOitorsko razpostavljene ter
so morda prav zaw (poleg vsem znanega pomanj
koanja kadrov za 'orper;ativno terensko nadzorO"-'
va1no službo) še bolj neuQinkovtte;

_ nekaterih nalog sploh ne opravljajo za
dostno, J<;er se jih ue zavedajo, ker jih obvla
duje določena mi.seJmost (npr. samo ",,,presivna),
:mer se jih lot,eva nestudio'ZJIlo, ker so nekateri
postopki neproučeni ali iUei.zdelanii. in podobno;

-' svojih enot po organizacijski in funkcio
nalni .plati sploh nimajo ustre:mo vodenih ali
zasedenih (kbličin:lSkoali po kakovosti) ;
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- niJmajo objektivnih meril za oceno in vned
notenje 'množice opravil .in dejavnosti, .in so
zato pOIs.ame'ZlIle enote ali ljudje preabremenjeni,
drugi pa morda .nimajo dcwolj dela (ta okoli
šrnna zbuja tudi nezadovoljstvo in nezaupanje
glede vodst"enih ZI1DOžnosiJi);

- nimajo <razvite vrste >->-služb-<-<, ki bi jim
omog<>čale lažje opravljanje dela, ",pogl,ed v
problematitko (gLej npr. dosedanje pisam.je o ana
litični službi v organih kazenskega pravolSOdja,
zlasti dir. K. Vodopivčeve), kaj;ti ,na dolo6eni
stQpnji razvoja ob določenem številu pojavov, ki
jilih je treba ,reševati, in ljudi, ki jrih je 1Jr1eba
Vioditi itd., >->-združenega dela-<-< ni 'Več mogoCe
ur:aV1n.arvatti samo po na,vadah, občutku ali spo
luinu posarnezruiko;v;

- sploh ni orgram.d.ziior:anega trtačrtovanja in pro
gramiranja, IJil€dv:idevanj.a ali napoiVedovanja
razvoja dOrgoidkorv in sluŽJbe. Ra:vnamje in uk~ar

janj.e s takšnimi rnružbenimJi in posamičnir.mti po
jav!i, s kakrIŠnimi se ukv,arja naša slu:žJba javne
v.arnosti, pa že verjetno tudi pri ID.aIS .zaht~va

>->-'poliaijsko ,raziskovanje in. lDačrtova'Ilje-<-<, u:stI1ez
ne raziskave o lJ!rostorsk:i. r.azp:ršitvi družbenih
pojavov, k.akol!' tudi fizičnih moči :Ln sredstev,
analitičen. prllsrtop ('če že ne znanstvenega, zl1:a,s:ti
v metropolah), :računalniško obravnavanje ;po
datkov - tudi za namene identifikacije v kri
:mina1istični slUŽJbi in operativnem delu:.

Dosti organizacijskih in funlkcionalnih premi
kO'V v en<l!tah službe, zlasti tistih z večjiin števi
lom strokovmcih delavcev, more oblikovati anali
tično in s:tJrokOlV1Do proučevanje prasto,rske po
razdelitve pojavov, s ka,terimi se ukvarjajo. To
mora peljati k razmišljanju o učinkovitosti, spo
znanju stroškov funkci.<miT.atrlja, k presoji in oce
nli dooedanjega dela ter ustvarjam.ja !nOvih tehnik
in postopkov za opravljanje zlasti terenskega
nadzorovalnega dela.

5. Terenska nadzorovalna služba

Od vseh policijskih dejavnosti, ki se najbo1j
navezujejo na prostemsko proučevanje socialno
patološkili pojavov in na spoznava-nja tako ime
novanih >->-policijskih nevarn·osti«, so terenske
nadzoro~alne službe iI'azličnih vrst. Pri tem &0

mišljene z18JSti pri nas 'znane p.atruljna, obhodna
in opazovalna služba. Njihova vloga je repre
sivno preventivna in njihov glavni namen >->-za
straševanje: torej jemanje poguma ljudem, ki

se nagibajO' ik opravljanju kaznirvih dej,anj~-<.6 To.....
vrstne dejavnosti onemogočajo nastajanje tiste
kriminalitete 'Oziroma sploh tistih pojavov, ki se
navadno dogajajo .na prostoru, ki je policiji do
stopen. D{llsrt:opnost proiS'to:r:a je bistvena sestavina
policijskega manevri:ranj,a in gibljivOISti. Zato ni
čudno, če sodijo, da je terenska nadzoroval:na
služba osrednja organizacijska enota oziroma cle
javnosrt vsake- policijske organizacije.

Krirninal1teta in drugi pojavi se sicer doga
jajo kjer koJi. Ni mogoče omeniti prostora, za
katerega bi lahko rekli, da je varen. Toda to
vrstni prosrtor je lahko ob normalnih okoliščinah:

- vsaki !policijri po'V'sem neciostopen zaradi
ome1jitev, ki jih t'e] olI"g-an:izaciji nalaga pozitivno
pravo (npr. zasebnost občanov, državljanske pra
vice, prostorr, ki je pod jurisdikcijo državnih or
ganov in organizacij itd.);

- povsem dQlStopen vsaki policijski enoti in
njenim gibljivim skupinam, ki lahko in ki mo~

rajo opravl;j ati nadzoiPovalno vlQgo ter skrbeti
za javni red in mi'I' ter varnost (ceste, ulice,
parki, javna poolopja, trgi in. sploh javni kraji,
ki so dostopni vsem in ne samo policiji).

Policija v prvem prime['u opTavlja: JI1ačeloma

svoje intervencije le, če je poklicana, da s-torri
poseg, potem ko je .škodljiva posledica že na
stala ali ko se dn0Jbeni (k:onfli.k:tni) položaj raz
vija v škodljrrvci smeri. Policija je gLede tega od
visna predvsem od dobre volje in pripr.avljenooti
tistih, ki žele njene storitve. Delovanje v tem
področju je torej precej vezano na sodelovanje
javnosti oziroma ,mo['ebitnih ~rtev in njihovih
bližnjih, ni pa <tako odvisno od policije same aJi
od njene pripravljenosti.

V drugem primeru pa vsaka policitla na jav
nem prostoru ali na prostem opravlja neomejeno
nadzotrstvo nad tem, kako se vedejo občani, kaj
počenjajo in kako spoštujejo predpise, katerih
nadzo~ov.anje je prepuščeno gibljli'Vim ali dru
gim enotam nadzorovaJne službe.

Kaj se dogi3;'ja v zasebnih stanovanjih, v ura
dih in sploh -ir, prostorih, ""jer žive ali delujejo
ožje ali zarprte\ skupine največkrat ni dostorpno
>->-očem in ušesom-<-< poHcijskih omga.nizacij. Ce ho
čejo in skušajo z.v,edeti kad več, morajo uporab
ljati drugaČIle prijeme (prisluškovanje, morebiti
še opazovanje .in zasledovanje, kolikor ne gre za
zbiranje ,podatkov po obveščevcalnihnačelih), Na
javnih kraj:ih pa svojo nadzorovalno dejavnost

6 The Challenge of edIne in a Free Society, str.
95.
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lahko opravJ:jajo in ceLo morajo opravljati od
krito (ali pri-krito), in sicer na različne načine

in z razltčnimi tehnikami.
lV[edtem ko j.e le redkej,e mogoče napovedati,

kaj se bo zgodilo v zaprtih skupinah (razen, če

ne gre za infiiJtr.acijo v te skupine) in na pohciji
nedmtopnih krajih (prostorih), lahko v našem
drugem primeru nemolteno razvija napovedorval
no dejavnost za dogajanja. Da pa to lahko stori,
mora:

- poznati fizično okolje, ki ga nadzoruje,
- zapisovati dogodke in njoihove nosilce za

daljše obdobj e v preteklosti;
~ ugotoviti pojave, ki se goste okoli porsa

meznih objektov, ljudi, priložnosti ali dogodkov;
- ugotavljati prostomko in časovno porH'zde

litev pojavov;
- 'Ustrezno - -to pomeni tudi selektivno, r:az

postavljati svoje nadzorovalne sile;
- na kraju samem prijemati storilce oziroma

v najkrajšem času prihajati do vsakovrstnih
podatko'V o njih (represija);

- s 'svojo navzočnostjo ljudem odvračati nag~

njenosti k izvrševa'hju družbeno škodljivih po
javov (preventiva).

Pri terem.skih nadzo,rovalnih tehnikah in učin

kovitosti je pomembltlo, ali je v danih položajih
treba oprav1Jjati nadzorovanje očitno .....,.- v uni
formi - ali prikrf'to, (v zasedah oziroma v civilu)
ali peš Un s psom), v vozilu (matorno kolo, tro-
kolo, avtomobil - pmebej zaznamovan kot poli
cij'sko vozilo ali ."e), ;na dvokolesu, z letailom
(helikopter) ali na konju ali celo kombinirano.

V zvezi z razmišljanjem o prostorskem pro
učevanju pa je .treba dati poudarek, kot temu
pravido »uporabaznanja o abmočju«. Gre za
poznanje in upoštevanje vsakokratnih položaj
skih dejavnikov !tla območjU, kjer se opravlja
policijska nadzo.rovama dejavnost. Drugače po
vedaJno: »Zanemarjanje situacijskih realnosti
pcrvzroča neobziT.I1ost do subjektov intervencije,
in to vpliva na učink1{)fVitost delavcev-«.7 Vsaka
nadzorovaina d"jaVltlost aJi gibljiva terenska po
licijSka ekipa (ali pooameznik-opazovalec, vodja
obhodnega <J!koliša, vodja pa,trulje) mora računati

z orkoliš'Činami, v katerih se purajajo oziroma
nastaja'jlo dogodki, ali z ljudmi, s katerimi naj
bi se ukvarjala. Upoštevala naj bi podatke iz
pretekl{)sti o tem, kaj se ob določenem času do
gaja na določenem kraju, npr. na zabaviščn:ih

prostorih, v parkih, pri hotelih, igriščih, trgo
vinah, trgih, pos.tajališčih, ponoči ob objektih

7 Bittner, stran 89.
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veeJe vred[[l.OOti ali pri0Tlačnosti, na krajih, kjer
.se zbir,aJjo ljudje, kri. tlja ,prihajajo samo za krajši
čas lin manj sk~bijo za svojo varnost, sploh na
prostorih, ki so bili že dotlej znani kot akciden
togern.i ali ki privlačijO'krimi:naJa:ri svet. Terenska
pohcijska nadzorO'Vlalna sluŽIba bi morala še po
se-belj odkrivati takšne poiložaje, v katerih ljudje
aJi premoženj,e kar vabijo k lastni viktimalizaciji,
in nanje opozanjajo oziroma jih (pomagati) od
stranjevati predvsem z nepris.ilnimi, izven prav
nimi posegi ter s pomočjo in sodelovanjem priza
detih (zdi se, da je ta plat delovanja pri nas bolj
zanernarjena).

Vsaka policij'!ka terenska nadzorovalna služba
se razvija oziroma deiuje predvsem na dva na
čina:

- na klic prizadetih oziroma ogroženih, ki bi
radi V1arStvO ali Pooeg, ,ki se ji.m Zldita potrebna;

- po lastni pr,esoj", upoštevaJje porazdelitev
pojavov in potrebo po nadzorovanju v določenem

času _in na določenem pTiootoru;
Ce Sle policijska organizacija večinoma ukvatrja

le z »zadoščetnjem potreb občainov po policijskih
storitv.ah-<~, lahko pomemi :

- da ni dOiVolj osveščena nujnosti lastne na
vzoČIlOlS>ti na ogroženih krajlih ;
~ da ne proučuje razpršenosti ali zgoščenosti

>->-policijsk.ih nevarnosti-<-< na območjih, ki naj jih
varuje :in torej ne ve dobro, kdaj :im. kam naj
usmerja udamOlSt svojih moči;

- ali pa nima na voljo dovolj moči, da bi
terensko nadzocr:-ovalno sloobo ustrezmo in smo
trno oblikovala, tako oDganizacijsko kot funk
ciOltlalno.

Pravdlno razpostavljanje sil terenske nadw.-0
valne službe je torej iZTedno pomembna .naloga
policijskih organizacij in nikakor ne more teme
ljiti samo na razpoložljivosti moštva. Mootvo je
lahko, le sestavina konkretne odločitve, ne more
pa biti. men'lo za dejavnost. Tudi z manjšimi m
Iami je mogoče ob >->-upor:aJbi ZlIlam.ja o obm,očju-«

deloma zadoščati potrebam, da bi na pravem
kr.aju in ob prave-m č?S'u na pravi način zago
tavlj,aJi varnost. zato čedalje holj proučujejo

samo prostorsko porazdeljeltlO'St (zlasti v meslJn€lIIl
naselju) pojavov, s katerimi se ukvarja poJ.icija,
povr;hu pa vrednotijo razlLčne patruljne tehnike,
ki so jih že uporabljaN" da b, ugotavljali, kakŠltle
spremembe so te tehnike prinesle pri zatiranju
kr:irrrinaiLiJtete in katere izmed njih so bolj uo-in
kovite. Taka raziskiO'Vanja so začeli predvsem v
ZDA, dekJma tudi zato, »ker ima ve~iko poli-
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cij!skih oddelkov premalo denarja ali osebja zato,
da bi si vsak zase izmiš'1jal, razvijal in preskušail.
nove po!Stopke..<-<.8

Pni vsem tem pos.k:.ušanju g're za to, kako po~

stati »lflajholj pooduktiN€Il1«9 tudi v lastnih priza
devanjih pni odkrivanju ID preprečev-an:ju krimi
namosti in drugih i]JO'ja1Vov, kaijti biti odvisen
samo od prijaviiteljev in sploh dobre volje in
sodelovanja ljudi zun,,'j poiliicij\Slk,ih organizacij
oziroma žrtev pomerrui :spuščatli usodo iz svojih
rok in se zanašaiui na druge. Tovrstna dejaVll1o'Slt
je v vseh dT'llžbah dopus1Jna in policiji pri njej
nihče n1lčes:a;r ne očita (ker gre za klasi,čnooprav
ld'a:nje vloge, ki jo .policija opravlja že ves ča,s,

od kar obstaja), !nujno p.a je, če :ni »produktiv l.a«,
iskanje drugih poti za obvlad.ar>je ter€tJ:la, poti,
ki iSO neredko močno kritiZlirane.

Ceprav se za kar največje varstvo ljudi in
premoženja (?) nekatere policije ne odpovedujejo
tudi drugim, včasih močno .Slpornemu in celo ne
korektnemu zbiranju podatkov ter ;iskanju ]n
pridemaruju stoYdlcev, pa tudi v najboljših poli
cijskih organizacijah dajejo terenski nadzoro
valni službi največjipoudarek. To se kaže v njeni
šteVlilJnOSlti:, jz,obraževanju kardrov; Qpremi in dru
gih kazalnikih. Ceprav je ta služba osrednji
problem poliaijskili. organizacij, je nič ne moti,
da obstode še nekatere druge ·službe, ki prav
taiko neporsredno delujejo na terenu, vendar za
druge, bolj specializira!lle naloge (npr. detektivi
o:z1i..rorma kriminailills.1J'JČni delavci ~ kot sled:ilei,
kriminalistično obveščevalna služba za odkriva
nje pojavov, lmlt so npr. narkQmanija, prostitu
cija, nečednosti itd.).

V ra.zilskovanju o .teretr1\Slkl nadzorovalni službi
sodijo poleg- _proučevanja tproororske- porazdelje
noLSti poja;vovzlaS'ti še: območjein njegovi dejiav
nikJi za selekwV1I1O razpostavJijanje fizičnih sil,
operativna 5t~ategrija in takrtika, 'sistemi medse
bojnega ko.muruiciranja, števiLo in način čim

boljše drzIrahe vozil, načind. ozkoma tehn:ilk-e nadzo
r01V.anja, soai.a1nopsioo1oška razmerja z javnoot
jo in med:sebojl1O' razumevanje ter sodelovanje,
vloga rter€!!1\Slke nadzooovaJ.ne slu;;be v sodelo
vanju z drugimi enotami iste poJiicijake organi
zacije ali z drugimi nepolicijskimi organi itd.

Napredek :im. razvoj tebn<>lQgije pa .pl'av tako
zasluŽ1i.ta posebno pOZ()II'[l1!ost pri terenski opera
tiVIlli "adzo['ova!ni .službi (prikrite vabe in pasti,
alarmne nap['a~e itd.).

8 The Cha-l1enge of Crime .im a Free Society, str.
116.

9 WaltOiI1, str. 165.

6. Izobraževanje ljudi za terensko nadzoro
valno službo glede na ekološka spoznanja

Glede kady'Ov. za policiijslko terensko nadzl()tro
varno s[užbo je skoraj povsod po svetu, ne g11"de
na razVl1tost in urej-eThQlS.t njihovih organizacij,
006itno ziasrti nasledlIlj.e:

- kdor koli začne svojo karriero v policiji, g.a
navadno dajo (kako[' koli že) v nadzorova;1Jno
služlx> na določeno območje, kjer dela sam .ali
v manjši skup!ini z drugimi bolj izkušemmi ko
legi;
~ vse druge policijske enote so po-gosto se

stavljene liz ljudi, kJi polagoma prihajajo iz te
renske nadzorovaJne službe.

Navedeno bi biiLo pO[lJ01morna prav in. normalno,
če ne bi bilo delo v tej sluitbi tako zahtevno in
od vseh sLužb v 1p00liciljstlcih or.g.amizaaij.ah ver
jetno najteža:vnejše. T€T€!l1Ski policist (miii-čnili:)

predstavlja svojo ooogan[zacijo (in oblast) pred
j~V'nos.tjo; nanj se obračajo ljudje v najbolj za
pletenih in težaWlih .položajih; v vseh položajih
mora reševati rn.ajbolj zaplete'ria nasprotja; oeta
jalti mora mir,an in vlljudan ter ustrežljiv tudi
takrat., kadar mu .je to najbolj nem,ogoče; siLoVBS

njegove organizacije se meri po njem, ne po
tistih, ki sede v p[.<;arnah; delam mora v najbolj
neustreznih deloV'lllih ·razmerah .ID. tudi takrat,
ko drugim ni treba; znati in vedeti mora (?)
skoraj vse tisto, za kar ima njegova organizacija
na desetine >->-speciab.sitov« ;itd.

Toda tovrstno delo je v vseh policij'skih orga
nizacijah s:labše vrednoteno in slabše plačano.

Ker ne gre za niikakršno >->-Sipecia1nost« kakor pri
drugih policijskih dejavnostih, prihaja tudi do
tega, da v policijski terenski nadzorovalni službi
načeloma nastavljajo kadre, ki &0 svojo kariero
za;čeilii ali pa v njej niso dovolj zanesljiv,o uspeli
in se tak"" na"o dokopam do ugodnejših mest (pri
tem pa nas ne zan]ma, zakaj ne). Ce je kdo lahko
v policijskih ocganizacijah prikrajšan :im. rnzoča
Jean '"'otem sq to pmv ljudje vnadzorovalni

, 'J:" \

službi, saj so: '\
~ največkrat telesThO in besedno ogrožen[ od

tistih, nad katerimi opravljajo »družbeno nad
zorstvoK-<;

- ·k:r.iJti7llrani od »speoiailii!s-Wv-« lastne org·aiIli
zacilje zaradi opraNil, ki jim jih ne store dovoilj
pogodu.

Zamo je tovrstn!im ljudem nujno pomagati z
ustrezn:im izobnaževamj,ern, vodenjem in razruimi
psiho-socia1nJiu1ii ukrepi, sicer se zar:adi svojega
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polotŽaja !počutijo ikot med kladivom in nako
valom.

Ce naj bodo »Q'či in UŠlesa-« svojih organizaaij,
mo,rajo zlasti dQlSti v,edeti o >->-rabi znanja o' ob
m'Qočju-«, veIr1dar ne po občutku in pragmati.čno

ter od danes do jutti,rnarvečnGiJč~tmo, SDrO'kO'vno,
z zavestjo, da je to lSTedstvo za -delo, ta;ktika
funkoiorui['anja 'i:n podobno. Do teg.a pa jih ,mora
pripeljati njihova org.an:icZaoija ter stJrokovno iz
obraževanje na delavn'em mestu in v šolah.

Delavec terenske nadzorova1Jne službe (pri nas
patTuljne, obhodne in opazovalne) hi m,oral mar
sikaij vedeti o fiz:iJčnem okolju ,in prebivalstvu na
svo,jem deiorvnem območju (da dogodkov, ki so
predmet njeg.o,vega dela, sploh ne omenjamo).
Učiti bi ga mor:aJJi ana1ogij.e <itn sklepanja na ne
zmailh() iz znanih olmhščin (ekstra.polacija). Marsi
kaj bi -morrali znam iz sociologije, soda1ne antro
pologi,je lin Isoai;aLne psihologije (toda predvs-erIl
za prakt;jiČIl,e pot:rebe an za njegovo usmeritev
pri delu). Učiti bi ga mQ:r:a1i, ka:ko ravnati z
ljudmi, zato bi moral bolj kot doslej biti vešč

>->-s:tikov z javnootjlO<-< ali >->--človeških raz-merij<-< ozi
roma wčloveštkih mtera:rncij<-<. Dobi:ti bi mOira[ per
sebno zln:a[1je za ravnanje z občutljivimi vrstami
prehiv,a:lstv:a (npr. ortroci in mLadoletJn:jki, more
bitnimi žrtvami zlasti tistih dejanj, ki jih ne
naznanjajo rade, pijane žel1.iSke, duševno ,ab
norrrme osebe, :cazb=je[li ljudje itd.). Ker je v
najpo-gosrbejših stikih z občani in nasploh na očeh

jaW1tostri., n.e bi hilo odveč, če :bi ga bolj navajali
na USitva:rjatnjie dobre volje in sodelovanj-a obča,...

nO!V zlasmo QlrgaIT1liz..a.ci,jo ter na oblikovan.je
ugodnejšega javnega mnenja o službi. Pri delu
na terenu je načeLoma sam, zato bi najbrž po'"'"
treboval več znanja tudJi o »'odločanju<-<. Se p0"

sebej,pa naj bi obvladal temeljne dejaV'no<sti svo
jega terenskega pOlkhca. To so ravnanje s sred
stvi, ki so mu ma voljo za op,r:avljanje de-la (tudi
prevo,zna sredstva in sredstva za zvezo), pravilno
uporabljanje in pooredovanje podatkov oziroma
ukrepanje ter u.stvarja.nje stikov z ljudmi.

Seveda .pa bi mu m·orala njegova organizaci:ja
pomagati z naju.strezmejšimi modeli gibljiv-ih
naJd",ocO'va[nih tehnik. Pri tem naj bi mu bUla
dana tudi možnost za njegovo lastno u.stvarj.al
nost in prispevek, čeprav je policij-ski silSftem
sicer na splošno >->-md:lita,rasttčno-bir.rykratičem.-«.10

Sodelovanje terenskega del3vca v hierarhJilČJni

ureditvi 'Službe pa je 'izredno pot'rebno.

10 Bittner, str. 92.

88
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Proučev.anje prostorske in prostorsko.....čaoo'V1le
p'Oll"';azJd,e1i.tve poj arvo,v na doi1očenemobmočju (bo
disd da g'Te za nalravni ali za ,a'dmi;ni:strati'vni
pro"tor) je torej pomembna podlag.a za org1alD!i
zacij{)1 lin funikcifOnriran:je tudi taJkšne službe, kot
so pni nas dejavlliJsti, ki jih ap:rav1jajo enote
j.avne varnQl,sti. Cepr:av mi.-hčnik.....opazovalec, vod
ja opazovalnega okoliša ali kdo drug glede na
svoje detLoVllomes:to v najnižjih -enotah službe
javne vannQsti 'koli:k:oT' ,toilirko ,pooznaj.o svoja de
lovna obm·očj.a, ljudi in dogodke v njah in čeprav

bi lahko rekli, da gre tUJdi pri nas po svoje za
>-;.;ra!bo zm.anja o> ohmočju«, pa. je vendarle treba
ugotD'V'iti naslednje: tOV1r:srtna spoznanja niso stro
kovno na v:išini, so odviS:1lJa od občutka :im ad hoc
ne temelje na dognanjih iz pretelolasti (zlasti n~
za da~iše obdobje), niso obrnjena v ,pdhodnDSt,
SiO nepomembno ali manj pomembno sredstvo za
dolOičanjeoblik in iI1ač1novorgani'zacije ter funk
cioniranja službe. K-er oo :neustr:c:'Zna, ne morejo
vpk,vati na ,si!SlternatizHcijo in podobna vprašanja,
ki so iZiredno pomemhna za učinkovitost in miO'

bi1nost ter selektivno, o!p~av1janje dela pri no~

tr:aib.ljih zadevah.
Ker podatki, ki jih zbitrajo organi za notranje

zadeve', in ustr-ee:.na tehnoi1;aogi-ja, kJi jo imaj.o,
omog·QičajOo zlasti .tudi. prOlsrtorsko proučevanje

kJrimmalJi.tete in delinkvenoe, potepuiJtvabera
čEillja, proiStitucilje !itd. ter vrste pojavov, ki se
dogaj,ClJjo v vsaki dlf'Užbi, je pra,v, da ta sestavek
sklenem-o' z nekatenimi predlogi.
~ VSalj za mestna nas;elj.a in, tiiSta ,o,brnočja} ki

s·o močneje obremenjena s poja'Vi, s :katerimi se
ukvaiTj>ajo' enote javne vcurnOlsti, bi morali na
črtno .spremLjati pDOtstornke in P:I,;oiStaTsko-časov

ne pOirarz:de1ittve. Ni več mogoče '1:lI1peti -dosedanje
prakse" da se tega lotevajo le- od časa do časa

in še .tOl za h'ajša obdobja ter ab posebruih p1"i~
lornostih ali ,pa aploh ne.

- Raz61emba &Omame patološke ekologije (še
posebno melStne) naj postane "tama ,potreba te
službe. Takšno spremJ.janje pOij,avov že Olnogo
čajo tehnJi.6na sredstva, ki jih li-majo.

- S€'V'eda pa je samo ugotavljanje pojavov
brez us'breznih socio1oilkih, kJr;i,min,a.IThO-političnJi.h

·ktriminalistiČJlih,pDJicijsko U1pra'VJlih :in anali1ič~
11li~ o:bde:lav n:-učink0v:Jto. E~,oi1ošk() proučevatnje
krlmma1Ji~ete ln druguh pOJavov omogočajo le
:r's~eznL s~koik::w:m kad!rl; ti. bi shrokovna Vlpra
sanJa slu~be 'J'avne v.curn!OOti lahko obravnavali
iz vseh p1ati (nekatere so Oln€11jene tudi v t

. k) emsesta!V u.
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- To pomeni (še .pO\Sebno glede na to, da ima
vel~lk:o tuj.ih po1Jiai,jskih org.a.:ruiz.acij že posebne
enote za >->-iraziskolVaIT1je Ji!n nač::rrtovanje~~, če ima'jo
vsaj 600 mo,,), da se 'je vendarle treba lotiti usta
navljanda ana,litičnih &1užb (p1'i tem si .predstav
ljamo tisto, kar naj bi v resruci biLo), v katerih
bi pr.oučevaJJi in pnipravrljalJi grradivo za nmožioo
vpraš,aIIlj, ki jih lahko rešuje Iračunal1niški na.čin

ohde:1a:ve ;podatko'V ilz d()ilo:čeneg.a pr{llSrtora; pri
tem gre veud.aJr:le za nekaj več kut samo za
seštevarnje in preštevanj.e.

- RačunalnJiško ekolDs'ko proučevctinje poja
vov ne- omQgoOa le :p'Dipr:ave poročil zavsakdan1jo
rabo teh upravnih or-ganov, ko m·arajo zastop
niškim ali lizvrŠlilllrLO'""'PoiliiJi;čnim telesom poročati

o svojem delJu., marveč še predvsem: računanje

delovne obremenitve :posameznih služb, enot in
pOiSailllezniikov, določaIT1je stroškov za pOlSamezne
de/javnosti, predvidevanJe dogodkov v prihodnje
;in v zvezi s ,tem računanjeprihodnjih potreb (po
moštvu, po tehničnih ID denarnih sredstvih itd.),
sestravlj'ande poroČiil ali r:aZlčlemb za taktične in
OJPerativne po-trebe ter u:stv.a<rjanje posebnih po
srtopkorv, izdeJovanje zerniljevidov z zaznamovano
obrementtwijo posam'ezrui:h območj5h z družbeno
škodilljivimi pojavi, ugoltavljanje potreb .po te
:renski nadzoyuvalnli službi in možnosti za >->-po
krivarrlJje<~ tetrena na čim boljši način, študije o
pOGame=.ih (mOJ:'da najha.1j ogvožernih) območjuh,

npr. o cestnih odsekih, obhodnih okoLiših, opaz.o....
valruih okorliših, morebitnih napovedrih pojavov
g,1ede na izkušnje v pr€lte[doo.ti itd.
~ Če bli :se tako {)Ib !l1a6rtni in v.isoko stro

kQvni upor.albi znall1ja o območju ter ob ugortav
ljanju ».potTeb po polricijsltih staritvah« (pooegvh)
lotevaJJi zade;v, pa tudi organizacije ID delOV'arnja
službe, bi ~aže pruhajali do spoznanja, kdliJko
lJjudi je treba 'za kaiko slUŽJbo na .posameznem"
območju, kaiko načr.tovam ravn:aII1Jje ·z lj udmi in
rečmi, kakšne pcxrnanjkljivo.sti se Lahko pokažejo,
v kateri smeri pripravljati ljudi po moralni, iz
obraževailini drn strokovni plati, kako jim poma
gati, da bodo 'Z'IU:0iŽni opravljati svo~e delo, ne
da bi j'ih rprehitevarlčas in dogodki itd.

- P00Ilanje območja, Ljudi in dogodkov na
njem torej ormogočaoblikovanjeta.ktičnihin gib.
ljivih enot, da 'Lahko deluje'jo na pravem kraju,
ob pravem ,času, na naj.bQ1lj usLurezen :in učink.ovrit

način. Zdi se, da brez ptroučev.anja prootorske in
prostorsko~čas0'vnepo.raooelitve POIjavo'V nastaja
kratek stik med dejanskostjo im. delovanjem
Ulstrezne oz;iroma rpristojlne državne {)lI'ganizacije
za zati"anje teh pojavov. Najihrž ni težko ugo-

tcni(bi, kaj' hi naiStalo s proizvodno gospodarsko
organizaclijO', ki pTOlizivaja za trg, če ne bi PTO~

učeva:la ipotreb !pO s'Vojlih storitvah, in sicer tam,
kjer nastaij,ajo. Prav tako' je- danes s s-odohno
pohci1jo. Le-ta ni sama sebi namen, zlasti ne pri
nas in ne deluje pač zato., ker je, ampak zairadi
potreb po njenIih pOSle-glih. P.at;rebe pa ID·ora spo
znav.ati pr:erdv;s;e'ITl s.am.a, zaio ji družb.a daje ne
samo zaupanje, .amrpak tUJdi SiI'edstva, da 8'voje
delo uredi tak.o, kot je 'treba zahtevati od mo
derne poJ.iJcijske organizacije.
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Dr. .Janez Pečar, Higher Scientific Research Worker, Institute of Criminology, Ljubljana

Research, in the field of the social-pathological
ecology is important for all law enforcement agen
cies, especiaJlly for the ;police. Recently, the computer
data elaboration has rendered its servi1ces to study
the dispersion of :socia1-pathological phenomena as
to the time .aIlld place, more effectively and faster
than before.

The article deals .with the analysis of 'Place and
time distribution of social:-pathologica1 phenomena
for ,the use of poUce, w,ith the org.an,isa.tional and
functiona! 'PToblems connected with findi.ngs of so
cial-pathological ecology, with the imterJd.ependance
of efficiently org.anised !police area control ,and the
timely knowledge of area distribution of these phe-
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Domena. The article also .points out the methods
used for training the ,police workers for such a task.

The use of soc.ial-pathological ecology and of area
knowledge in the police control service, enables
better knovledge of the etlvirorunent, :stating the
dangers in the right .place .and :at the right time,
accessing the selective di'stribution of ;police forces.
It should also de-velop the capacity to gaiJn public
assistance for action to remove danger that may
arise among people and on -premises, property or
gathering of people. Finally, the use of such findings
wiH emable the ••cost/benefU analyses« for different
activities.


