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ZADEVA: Vprašanji Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji glede
izobraževanja policistov ter glede uvedbe postopka ob lažnih naznanitvah
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da se na Ministrstvo za notranje zadeve in
na Policijo naslovi naslednji vprašanji:
1. Kako pogosto Ministrstvo za notranje zadeve in Policija izvajata
usposabljanja policistov o predpisih glede uporabe pirotehničnih sredstev
ter glede določb predpisov, ki urejajo varstvo javnega reda in miru?
2. Ali obstaja kriterij, koliko lažnih naznanitev kršitve javnega reda lahko
posamezna oseba poda, preden se zoper njo postopa v skladu s 23. členom
Zakona o varstvu javnega reda in miru?
Obrazložitev:
Prebivalci vasi Famlje v občini Divača že dlje časa opozarjajo na nevzdržne dogodke
v vasi. Policija ne upošteva dosledno zakonodaje in dopušča da se podajajo lažne
prijave.
Pred desetimi leti se je v vas Famlje preselil prebivalec, ki je med vaščane vnesel
ustrahovanje in nemir. Že več let vaščanom prepoveduje kakršnakoli druženja v vasi
in vsiljuje svojo voljo s pomočjo Policije, ki se ažurno odziva na njegove klice, a zoper
lažne prijave ne ukrepa. Gospod se je preselil iz Italije, kjer je živel do pred desetimi
leti, ko se je preselil v vas Famlje. Večkrat se rad pohvali kako je delal red v prejšnji
vasi ter da ga bo naredil tudi v tej.
Po vasi Famlje hodi s črno knjižico (beležko) in zapisuje kaj se v vasi dogaja, kdo
hodi kam, ob kateri uri in podobno ter se hvali, da ve vse o vsakomur, celo kdaj gredo
otroci spat. S tem krši pravico do zasebnosti prebivalcev, jih zasleduje in nadzira brez
njihovega soglasja, Policija pa se na tako njegovo ravnanje ne odzove.
Od naselitve v vas je že večkrat poklical Policijo in podal prijave z namenom
preprečiti druženja vaščanov in vnesti mednje strah. Njegova ustrahovanja so se
pričela pred približno osmimi leti, ko je z lažnimi in neresničnimi prijavami želel
preprečiti silvestrovanje na vaškem trgu. Policija se je na prijavo odzvala in
udeležence opozorila, da je v strnjenem naselju prepovedano metati petarde in

uporabljati ognjemetne izdelke, pri čemer ni preverila, kakšna pirotehnika se je
uporabljala, temveč je v celoti verjela navedbam prijavitelja. Zakon o eksplozivnih in
pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) v 34. členu namreč določa,
da so ognjemetni izdelki kategorije F1 in F2, kjer je primarni element svetlobni efekt
in ne pok, take narave, da se jih lahko uporablja v naseljih.
Zaradi nenehnih groženj so vaščani praznovanja v naslednjih letih umaknili na
zasebno zemljišče, a tudi to ni ustavilo lažnih naznanitev in prihodov Policije, ki ni
nikoli v osmih leti podvomila v verodostojnost prijav, čeprav ni ugotovila kršitve na
kraju, kjer naj bi bila. V vseh teh letih Policija ni nikoli opravila ogledala terena, kjer
naj bi se nepravilnosti dogajale.
Enako se dogaja v poletnih mesecih. Dotična oseba je večkrat, vsaj petkrat, Policiji
naznanil, da se kršita javni red in mir. Policija se je na prijave odzvala, a ni ugotovila
kršitve, vendar pa ni postopala po določbah 23. člena Zakona o varstvu javnega reda
in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ki določa, da se z globo kaznuje kdor z obvestilom
o kršitvi javnega reda po tem zakonu povzroči interveniranje policije, občinskih
redarjev, reševalcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni bilo.
Prav tako je prijavitelj enkrat naznanil dogodek nasilja oziroma grožnje in tudi takrat
Policija ni zaznala očitanega dejanja, prav tako pa ni obravnavala lažne prijave.
V izogib podobnim lažnim naznanitvam se je vaška skupnost odločila, da bo
prireditev silvestrovanje decembra 2018 prijavila v skladu z določbami Zakona o
javnem zbiranju (Uradni list RS, št. 113/05). Policija je želela prijavo negirati in je
večkrat klicala predsednico vaške skupnosti, naj bodo vljudni in »pridni«, da ne bodo
izzivali prijavitelja, saj bodo morali zopet priti v intervencijo. Predsednica vaške
skupnosti je večkrat poudarila, da je organiziran ognjemet kategorije F2 in da bo
zabava na privatnem zemljišču, na kar je Policija odgovorila, da je to samo obvestilo
in ne prijava prireditve, kar ne drži, saj so bili izpolnjeni vsi pogoji za prijavo prireditve.
Policija je prav tako trdila, da bi moral v primeru prireditve organizator zagotavljati
zdravstveno službo in gasilce.
Glede na navedeno se Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji postavlja vprašanje,
ali se izvaja dodatno izobraževanje policistov glede določb zakonov, ki urejajo
zbiranje, javni red in mir ter uporabo pirotehničnih sredstev.
Prav tako se Policijo in Ministrstvo za notranje zadeve sprašuje, ali obstaja kriterij,
koliko lažnih naznanitev kršitve javnega reda lahko posamezna oseba poda, preden
se zoper njo postopa v skladu s 23. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru.
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