
Občinski program varnosti  
 komentar k predlogu za vključevanje civilne družbe pri krepitvi varnosti in mirnega sožitja v lokalnem okolju, spletni portal Vlade RS; http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6986.  
Člani sveta staršev ene izmed osnovnih šol so letos v pismu  Državnemu zboru RS navedli in 
utemeljili razloge za nujne spremembe, ki bi omogočile učinkovito obravnavo (obvladovanje) 
nasilja na šolah. Ugotavljajo, da ukrepi v šolski zakonodaji ne zadoščajo in zato poudarjajo 
potrebo po sodelovanju vseh institucij.1  
Matično telo Državnega zbora, Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je po 
opravljeni seji na temo medvrstniškega nasilja v šolah sprejelo sklep, da podpira 
prizadevanja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport k ničelni toleranci do teh pojavov ter 
krepitvi socialnih kompetenc učencev in dijakov.2   
Iz zapisa (magnetogram) seje je sicer razvidno, da je pristojno ministrstvo z vidika šole in 
širšega okolja že leta 2004 pričelo z nekaterimi projekti, tako z vidika modelov preprečevanja 
nasilja kot znotraj tega izobraževanja učiteljev. S tovrstnimi projekti bodo še naprej 
intenzivno nadaljevali prav zaradi pojavnosti novih oblik in zaradi tega, ker je to tudi ena od 
mednarodnih tem, ki se pogosto danes pojavljajo tudi na svetih ministrov, na svetih 
posebnih komisij v okviru Evrope in širše. Tako je aktualna ministrica v svojem govoru 
poudarila tudi temeljne vzgojne cilje Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI, 
kako, na kakšen način postopati do vseh pojavnih oblik nasilja v šolah, z ničelno toleranca do 
vsakovrstnih oblik nasilja, s poudarkom, da je za to treba krepiti socialne kompetence. Ob 
tem je poudarila potrebo po sodelovanju vseh deležnikov v smislu najširše družbe kot celote, 
staršev, lokalnega okolja, ne le tistih, ki neposredno soustvarjajo proces znotraj šol.3 
Poudarek ministrice za šolstvo, da je treba nasilju v šolah pristopati celostno, je splošno 
priznano načelo pri obvladovanju nasilja in drugih oblik odklonskih dejanj v družbi. Celosten 
pristop pomeni sistemsko in sistematično delovanje, ki temelji na dejavni politiki 
vključevanja, da se lahko normativni okvir varnosti in mirnega sožitja sproti prilagaja 
dejanskim razmeram in varnostnim potrebam posameznega okolja. In prav to je bil temeljni 
namen zakonodajalca, da s programom varnosti v Zakonu o občinskem redarstvu – ZORed4 
zagotovi široke možnosti za vključevanje civilne družbe in krepitev pristojnosti lokalnih 

                                                           1 Povzeto s spletne strani DZ RS, dne 16.09.2015: http://imss.dz-rs.si/imis/5b1b4987327d62f76091.pdf. 2 Povzeto s spletne strani DZR RS, dne 16.09.2015: http://imss.dz-rs.si/imis/c3fa8310db34c854e247.pdf. 3 Dr. Brenčič, M.M, aktualna ministrica za šolstvo, nastop na seji Odbora DZ RS, posnetek seje, tč.  povzeto s spletne strani DZR RS, dne 16.09.2015: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=FFC93582A939718CC1257E750028BCD8. 4 Zakon o občinskem redarstvu – ZORed, objavljen v  Uradnem listu RS, št. 139/06 (http://www.uradni-list.si/1/ objava.jsp?sop=2006-01-6040); občinski program varnosti urejajo določbe drugega poglavja ZORed, členi 6-9. 



oblasti pri oblikovanju politike in strategij javne varnosti, javnega reda in mirnega sožitja v 
lokalnem okolju.5 
Od leta 2006, ko je bilo gradivo predloga ZORed pripravljeno in vloženo v zakonodajni 
postopek, je minilo skoraj desetletje. Zaostrene varnostne razmere so z migracijsko 
problematiko dobile nove razsežnosti. Na prvem mestu so seveda vprašanja, kako ljudem, ki 
z migracijskimi tokovi prihajajo v posamezna okolja, zagotoviti vsaj minimum pogojev za 
človeka vredno in dostojno življenje. Ob tem velja upoštevati, da bodo nekateri od njih želeli 
ostati in si ustvariti prihodnost, se izobraževati in dejavno vključevati v družbeno okolje, kar 
lahko z dejavno politiko in etiko vključevanja ter skupnim potencialom raznolikosti prispeva k 
skupnemu napredku in trajnostnemu razvoju.6  
Po navedenem predlogu ZORed je občinski program varnosti strateško orodje, ki v celoto 
sestavin in funkcij povezuje dejavnike lokalne in države politike javne varnosti, javnega reda 
in miru, z drugimi besedami mirnega sožitja v lokalnem okolju.  Avtorja komentarja ZORed 
smo tako že leta 2007 zapisali, da varnost in mirno sožitje ljudi pomeni predvsem 
zadovoljstvo z okoljem, kjer živijo in delajo ter z okoljem, kjer se šolajo in igrajo njihovi 
otroci.7  
 

                                                           5 Povzeto po : Predlog zakona o občinskem redarstvu (ZORed) - prva obravnava - EPA 1013-IV, Poročevalec Državnega zbora RS, št. 85/2006, datum 03.08.2006; pridobljeno s spletne strani DZ RS, , dne 16.09.2015: http://imss.dz-rs.si/imis/1b39bb3e60345a0b2ce8.pdf).  6 Kečanović, B., Blejska iskanja in etika vključevanja, časopis Delo, datum 04.09.2015, http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/blejska-iskanja-in-etika-vkljucevanja.html.  7 Lavtar, R. Kečanović, B. (2007): Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem, GV Založba, str. 


