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Uvod

Javne prireditve in shodi so najrazličnejše

oblike zbiranje občanov na javnih krajih. Ustava
zagotavlja svobodo tovrstnega zbiranja ljudi, in
sicer med drugimi svoboščinami in pravicami
človeka in ohčana.1 Hkrati določa, da teh svo
boščin in pravic ne sme nihče zlorabljati; samo
z zakonom se sme določiti, v katerih primerih
in pod katerimi pogoji zloraba svoboščin po
vzroči njihovo omejitev ali prepoved njihove
uporabe. Družba je štela, da je svoboda javnega
zbiranja občanov take narave: da jo je treba
nadrobneje urediti še z zakonom; to na poseben
način izraža družbeni pomen in naravo omenjene
svoboščine.

V Sloveniji je tak zakon izšel že v času javne
razprave o osnutku nove ustave.2 Kako določa

pojem javne prireditve in javnega shoda? Za
javni shod šteje zbor občanov na prostem ali
v zaprten1. prostoru: ki na temelju prostovoljne
udeležbe pod enotnim vodstvom izražajo svoja
mnenja in stališča o vpr3JŠanjih družbenopo
litičue narave. Gre torej za posebno odločanje

ljudi glede družbenih zadev. Javne prireditve
so športne in druge igre, predstave, veselice in
drugo zbiranje občanov za razvijanje telesno
vzgojne, kulturne, znanstvene, tehnične, zabavne
ali druge dejavnosti tako, da je dostop na pri
reditev dovoljen vsakomur.

Javne shode praviloma sklicujejo družbeno
politične organizacije in dostop nanje je prost,
brez vstopnine. Z javnimi prireditvami pa je
druga,če: največkrat jih prirejajo delovne in
druge organizacije: vsvop nanje pa je povezan
s plačilom vstopnine. Največkrat gre za redno
dejavnost teh organizacij, povezano z gospo
darskim učinkom oziroma zaslužkom.

Zakon nadrobneje določa, kakšne dolžnosti
imajo organizatorji prireditev in sklicevalci sho
dov, hkrati pa udeležencem prepoveduje neka
tere oblike vedenja. Za kršitve teh dolžnosti so
določene tudi kazni, kazenski zakon pa vsebuje
tudi nekaj kaznivih dejanj, ki so povezana z
nedopustnim vedenjem občanov na teh oblikah
zbiranja ljudi.3 Nadzorstvo nad uresničevanjem

pravic do javnega zbiranja občanov opravljajo
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organi za notranje zadeve; iz tega bi se dalo
sklepati, da so razne oblike zbiranja ljudi var
nostno posebno zanimivi položaji. Zakaj?

Kriminologi ugotavljajo, da so vzroki za od
klonsko ravnanje tako v družbi kot pri posa
meznikih; pišejo o splošnih, posebnih in posa
mičnih vzrokih oziroma dejavnikih kriminal
nosti.4 Ali bo prišlo do odklonskega ravnanja
posameznika, je odvisno - zlasti s stališča pre
prečevalnega delovanja organov za notranje za
deve - ne samo od njegove osebnosti (nagnje
nosti za tako ravnanje), temveč tudi od polo
žajev, ki lahko spodbujajo družbi škodljivo de
lovanje in posameznika napeljujejo nanj. Taki
položaji so zunanja, objektivna stran odklon
skega vedenja in se v literaturi imenujejo krimi
nalni ali predkriminalni položaji.5

Med take mogoče (pred) kriminalne položaje
smemo šteti tudi javne shode in prireditve. Ta
možnost seveda ni enakomerno podana pri vseh
oblikah zbiranja občanov. Bi'stven je namen
navzočnosti ljudi na določenem javnem kraju.
Nevarnost ali možnost, da pride do odklonskih
pojavov, je vsekakor večja na zabavnih prire
ditvah ali na protestnih shodih kot pa na umet"
niških razstavah in podobnem.

O teh vprašanjih je pri nas napisanega še raz
meroma malo in to po svoje velja tudi za tujo
strokovno literaturo: ravnanje množice ni ob
ravnavano dovolj strokovno. Vprašanja, pove
zana z varnostjo na javnih prireditvah in shodih,
so zanimiva tudi za delavce 'v organih za no
tranje zadeve. Cim več znanja o teh pojavih
imajo (vsaj vodilni) delavci v teh organih, tem
uspešneje bodo določali preprečevalnevarnostne
ukrepe za nemoten potek javnih prireditev in
shodov. To je pomembno zlasti za komandirje
postaj milice s splošnim delovnim področjem,

V naši republiki ne bi mogli najti občine, kjer
ni venem letu po več tovrstnih oblik zbiranja
občanov.

V tem sestavku bo govor o nekaterih vpra
šanjih, povezanih z varnostjo na javnih prire
ditvah in shodih; to je tesno povezano vsaj s
kratkim orisom dejavnikov, ki vplivajo na rav
nanje množice, zato je ustrezna pozornost po
svečena tudi tem vprašanjem. Tujo in domačo

prakso smo skušali povezati v enovito celoto, ki
naj bi tudi vodilnim delavcem milice in oddel
kov za zatiranje kriminalnosti rabila zgolj kot
eden izmed mogočih opomnikov.

4 O tem več Milutinovic, str. 217-218.
5 Pečar, str. 69.
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