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POVZETEK
Smo učenci 7. b razreda OŠ Hudinja.
Živimo v času, ko smo vedno bolj izpostavljeni različnim oblikam nasilja.
Časopisi so polni novic iz črne kronike. V njih nastopajo odrasli in na žalost tudi
otroci in mladostniki kot žrtve in tudi kot storilci kaznivih dejanj.
V naši raziskovalni nalogi smo vzeli pod drobnogled najhujša kazniva dejanja –
to so kazniva dejanja z elementi nasilja. Obiskali smo Policijsko upravo Celje –
sektor kriminalistične policije, kjer smo dobili vse potrebne statistične podatke.
Ker pa je statistika precej suhoparna in ne odraža tudi občutke ljudi, smo želeli
tudi izvedeti, ali se ljudje počutijo varne. Izvedli smo anketo med starši učencev
OŠ Hudinja.
Pri delu smo resnično uživali in spoznali marsikaj poučnega in zanimivega.
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1. KAJ JE KRIMINALITETA?
Človeška skupnost se razvija po nekih merilih, ki jih postavlja človek. Skozi vso
zgodovino so se oblikovala različna pravila za bivanje v skupnosti: Ta pravila
morajo vsi člani družbe upoštevati in se jim prilagajati. V tem pa nastajajo
številni zapleteni medčloveški odnosi. V teh odnosih pa se porajajo tudi
nasprotja, ki jih povzročajo posamezniki ali manjše skupine ljudi. Ta nasprotja
so različna in se spreminjajo z razvojem človeške družbe. Že v prazgodovini so
posameznike, ki so kršili nenapisana pravila, skušali prisiliti k spoštovanju teh
pravil o obnašanju. Ko se je pojavila država, je le – ta z različnimi sankcijami
skušala pokoriti državljane, ki so kršili pravila, ki so v posamezni državi
obstajala.
Pojav takih kršitev imenujemo kriminaliteta. Beseda je latinskega izvora in
pomeni zločin. Zato bi lahko govorili tudi o hudodelstvu. To je tisti del
kriminalitete, ki zajema le zelo huda kazniva dejanja, kot so umori, ropi,
posilstva… Vendar pa so v kriminaliteti zajeta tudi kazniva dejanja lažje narave,
majhne tatvine, goljufije…
Oblike kriminalitete so se skozi zgodovino spreminjale, le nekatere so ostale
enake, npr. tatvina, posilstvo, rop, goljufija. Zanimivo je, da najhujše kaznivo
dejanje – umor ni vedno veljal za kaznivo dejanje. Umor sužnja v preteklosti ni
veljal za hud prekršek, ampak je bil celo dovoljen in se ni kaznoval. Po drugi
strani pa je veljalo za hud zločin, če je delavec nosil obleko, ki je pripadala
višjim slojem. Tudi drobne tatvine so v preteklosti kaznovali s smrtjo.
1.1 OKOLIŠČINE, KI VPLIVAJO NA KRIMINALITETO.
Z razvojem družbe se spreminjajo tudi okoliščine, ki vplivajo na porast, padec in
na strukturo kriminalitete. Kazniva dejanja so različna po oblikah in vrstah.
Najpomembnejše okoliščine, ki vplivajo na kriminaliteto so:
• stopnja socialne varnosti
• ekonomska neenakost
• nasprotja med interesi posameznika in družbe
• ekonomska nerazvitost
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• nezaposlenost
• nihanje življenjskega standarda
• osebnostne lastnosti – neprilagojenost posameznika
• družinske razmere
• vpliv okolja
Zelo pomembna je tudi okoliščina, ki lahko zmanjša tveganje, da do kaznivega
dejanja sploh pride. Če organi pregona – policija uspešno odkriva storilce
kaznivih dejanj, je storilčevo tveganje, da bo prijet veliko in tudi to dejstvo
lahko pripomore k zmanjšanju števila kaznivih dejanj.
Pomembno je tudi odstranjevanje okoliščin, ki lahko pripeljejo storilca do
odločitve, da bo kaznivo dejanje storil ali pa ne. Npr. neosvetljeni parkirni
prostor je lahko na nekoga prava skušnjava.

1.2 ZGODOVINSKI ORIS KRIMINALITETE:
Zgodovino kriminalistike lahko razdelimo na dve obdobji. Prvo obdobje je
trajalo do 19. stoletja. To je bil zelo kruto obdobje za vse prave in namišljene
zločince. Uporabljali so različne krute metode za dokazovanje krivde, kazni so
se javno izvrševale. Tudi te so bile zelo krute. Pri tem sploh ni bilo pomembno,
ali je storilec pravi, saj je zadostovalo že njegovo priznanje, ki pa je bilo
izsiljeno z različnimi oblikami mučenja. Navadno je že grožnja z mučenjem
zadostovala, da je osumljenec priznal krivdo. Mučenje je bilo uradno
odpravljeno šele leta 1827. Javne usmrtitve so zelo pritegnile množice ljudi, celo
otroci so prisostvovali temu nehumanemu dejanju. Ljudi ni zanimal obsojenec,
temveč so želeli videti nove oblike usmrtitev, ki so bile večkrat izpopolnjene
tako, da je obsojenec čimbolj trpel.
Drugo obdobje kriminalistike pa se začne v 19. stoletju, ko je ta veda dobila
prve znanstvene osnove. Začeli so uporabljati prstne odtise in vsa druga
znanstvena spoznanja, ki so lahko pripomogla k raziskovanju zločinov. Zelo
pomembno je bilo, da so zločin ali drugo hudodelstvo dokazali nekomu. Seveda
pa se še vedno dogaja, da za zločin kaznujejo napačnega človeka. Znanstvene
metode v postopku dokazovanja pa se vedno bolj izpopolnjujejo.
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2. KAZNIVA DEJANJA Z ELEMENTI NASILJA
2.1 TEORIJA O NASILNIH DEJANJIH
Najpogostejši povzročitelji nasilnih kaznivih dejanj so mladi moški,
neizobraženi, priseljenci in narkomani. Seveda pa so zraven tudi ljudje, ki so
imeli neurejeno otroštvo.
Zakaj se nekdo loti kriminalnega dejanja je odvisno predvsem od treh
dejavnikov:
• osebnosti
• situacije
• skupinskega vpliva
Tisti ljudje, ki imajo vcepljene dobre družbene vrednote, so izobraženi in imajo
zapolnjeno življenje s številnimi dejavnostmi, se bodo redkeje odločili
prisostvovati pri nasilnem kaznivem dejanju. Tisti pa, teh vrednot nimajo
oblikovanjih, imajo nizko izobrazbo ter se večino časa dolgočasijo, pa je
verjetnost, da bodo storili kaznivo dejanje, večja. Prav tako je pomemben tudi
skupinski vpliv, kakšna je posameznikova družba s katero preživi veliko svojega
časa. Tako v različnih situacijah pride do različnih odzivov. Na odklonilno
vedenje vpliva tudi stanovanjsko okolje. To je lahko odločilnega pomena. Če
nekdo odrašča v okolju, kjer ni nihče zaposlen in je veliko kriminala, obstaja
velika verjetnost, da bo posameznik podlegel odklonilnim oblikam vedenja.
Pomemben vpliv na posameznika imajo tudi mediji, saj ti danes prikazujejo
vedno več nasilja. Kako pa mediji vplivajo s takšno vsebino na posameznika, pa
je zopet odvisno od zgoraj naštetih dejavnikov.

2.2 KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO

Kazniva dejanja zoper življenje in telo so tista dejanja, ki najbolj prizadenejo
žrtev kaznivega dejanja in so tudi najstrožje sankcionirana. Sem spadajo vsa
tista kazniva dejanja, kjer pride do poškodbe ali celo smrti žrtve. Ta kazniva
dejanja imajo daljnosežne posledice za vso družbo, ne samo za žrtev in storilca.
V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije so našteta naslednja kazniva
dejanja zoper življenje in telo:

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umor
uboj na mah
povzročitev smrti iz malomarnosti
detomor
napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru
nedovoljena prekinitev nosečnosti
lahka telesna poškodba
huda telesna poškodba
posebno huda telesna poškodba
sodelovanje pri pretepu
ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru
povzročitev nevarnosti
zapustitev slabotne osebe
opustitev pomoči

2.2.1 UMOR
Umor je kaznivo dejanje, pri katerem storilec vzame žrtvi življenje. To lahko
stori na grozovit in zahrbten način, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril
kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih
drugih nizkotnih nagibov. Dejanje se lahko zgodi zoper uradno ali vojaško
osebo, dejanje lahko stori dvoje ali več oseb, ki se združijo.
2.2.2 LAHKA TELESNA POŠKODBA
Je kaznivo dejanje, pri katerem nekdo koga tako telesno poškoduje, da je zaradi
tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ,
ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana. Lahko je prizadeta
njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje.
2.2.3 HUDA TELESNA POŠKODBA
Pri tem kaznivem dejanju je žrtev tako telesno poškodovana, da je zaradi dejanja
v nevarnosti njeno življenje. Lahko je uničen ali za vselej oslabljen kakšen del
telesa. Zmožnost za delo je za vselej ali začasno zmanjšana. Zdravje je začasno
ali za vselej trajno okvarjeno.
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2.2.4 POSEBNO HUDA TELESNA POŠKODBA
Žrtev je tako hudo telesno poškodovana, da je njeno zdravje trajno uničeno,
žrtev lahko tudi umre, ponavadi je žrtev trajno nezmožna za delo.
2.2.5 SODELOVANJE PRI PRETEPU
Pri pretepu gre za kaznivo dejanje, kjer je nekdo ubit ali hudo telesno
poškodovan.
2.2.6 OGROŽANJE Z NEVARNIM ORODJEM PRI PRETEPU ALI
PREPIRU
Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem orodju ali po kakšnem
drugem sredstvu, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo
okvari, stori kaznivo dejanje ogrožanja z nevarnim orodjem.
Vsa našteta kazniva dejanja z elementi nasilja se med seboj prepletajo. Opisali
smo samo najhujša kazniva dejanja, ki smo jih tudi predstavili v raziskovalnem
delu naloge.
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3. PREDSTAVITEV STATISTIČNIH PODATKOV:
Ko smo se odločili za temo naše raziskovalne naloge, smo obiskali
Policijsko upravo Celje. Najprej smo napisali prošnjo za pomoč pri izdelavi
naloge. Nato so nas napotili na kriminalistični sektor, kjer sta nas prijazno
sprejela ga. Jan Zdenka in g. Slapnik Aleš. Dobili smo vse potrebne statistične
podatke za kazniva dejanja z elementi nasilja. Na obisku smo izvedeli marsikaj
zanimivega in poučnega.
Tako smo naredili grafični prikaz kaznivih dejanj z elementi nasilja za
leto 2003, 2004, 2005 in 2006 za mesta Maribor, Ljubljano in Celje ter
primerjavo med mesti.
Nato smo tabelarično prikazali kazniva dejanja posebej za naše mesto za
vsa omenjena leta. Prikazana so le tista kazniva dejanja, ki jih je statistika
zabeležila – npr. posebno hude telesne poškodbe v teh letih ni bilo.

3.1 HIPOTEZE
• V mestu Celju je manj kaznivih dejanj z elementi nasilja kot v Mariboru
in Ljubljani.
• Od vseh kaznivih dejanj z elementi nasilja je največ lahkih telesnih
poškodb.
• Število kaznivih dejanj z elementi nasilja v Celju narašča.
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3.2 PREDSTAVITEV GRAFOV IN TABEL:
3.2.1 KAZNIVA DEJANJA V LETU 2003
MESTO
Celje
Maribor
Ljubljana

ŠTEVILO
215
396
774

%
15,50 %
28,60 %
55,80 %

KAZNIVA DEJANJA V LETU 2003
1000
ŠTEVILO

800
Celje

600

Maribor
400

Ljubljana

200
0
Celje

Maribor

Ljubljana

MESTA
Procentualni prikaz

Celje
16%
Celje
Maribor
Ljubljana
55%

Maribor
29%

Ljubljana

Daleč največ kaznivih dejanj z elementi nasilja so zabeležili v Ljubljani, dobrih
55 %, najmanj pa v Celju – 15,50 %. Maribor pa je v sredini z 28,60 % kaznivih
dejanj. To je razumljivo, saj imata Ljubljana in Maribor večje število
prebivalcev.
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3.2.2 KAZNIVA DEJANJA V LETU 2004
MESTO
Celje
Maribor
Ljubljana

ŠTEVILO
192
382
824

%
13,70 %
27,30 %
59,30 %

KAZNIVA DEJANJA V LETU 2004
1000
ŠTEVILO
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Celje

600

Maribor
400

Ljubljana

200
0
Celje

Maribor

Ljubljana

MESTO

Procentualni prikaz

Celje
14%
Celje
Ljubljana
59%

Maribor
27%

Maribor
Ljubljana

V letu 2004 so kazniva dejanja z elementi nasilja porasla v Ljubljani, v
Mariboru pa so ostala približno na enaki stopnji. Mesto Celje pa je zabeležilo
nekaj manj kaznivih dejanj. Še vedno ima Celje najmanj kaznivih dejanj.
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3.2.3 KAZNIVA DEJANJA V LETU 2005
MESTO
Celje
Maribor
Ljubljana

ŠTEVILO
194
578
681

%
13,30 %
39,70 %
46,80 %

ŠTEVILO

KAZNIVA DEJANJA V LETU 2005
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Celje
Maribor
Ljubljana

Celje

Maribor

Ljubljana

MESTA

Procentualni prikaz

Celje
13%
Ljubljana
47%

Celje
Maribor
Maribor
40%

Ljubljana

Mesto Celje spet ne odstopa po številu kaznivih dejanj od prejšnjih let, močno
pa so porasla kazniva dejanja z elementi nasilja v Mariboru – na 578, v Ljubljani
pa so se zmanjšala skoraj za 150.
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3.2.4 KAZNIVA DEJANJA V LETU 2006
MESTO
Celje
Maribor
Ljubljana

ŠTEVILO
241
707
737

%
14,30 %
41,90 %
43,70 %

ŠTEVILO

KAZNIVA DEJANJA V LETU 2006
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Celje
Maribor
Ljubljana

Celje

Maribor

Ljubljana

MESTA

Procentualni prikaz

Celje
14%
Ljubljana
44%

Celje
Maribor
Maribor
42%

Ljubljana

Kazniva dejanja z elementi nasilja so se v Celju povečala za 47, kar ni
vzpodbudno. Enako velja za Maribor, kjer so bila kazniva dejanja tudi v porastu.
Le v Ljubljani število kaznivih dejanj vseskozi niha in v tem letu ni bilo opaziti
prevelikega odstopanja.
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3.2.5 VRSTE KAZNIVIH DEJANJ V CELJU OD 2003 - 2006

Vrste kaznivih dejanj v Celju od 2003 - 2006
450
400
350
300
250
število
200
150
100
50
0

1
D - huda telesna poškodba
C - lahka telesna
poškodba

427
325
72

11
A

B

B - umor

C

A - kaznivo dejanje zoper
življenje in telo

D

kaznivo dejanje

Procentualni prikaz

9%
A- zoper življenje in telo
B- umor
51%

39%

C- lahka telesna poškodba
D- težka telesna poškodba

1%

Vsa kazniva dejanja z elementi nasilja so opredeljena kot kazniva dejanja zoper
življenje in telo. Od vseh teh dejanj jih je največ – 325 opredeljenih kot lahka
telesna poškodba. Veliko manj je kaznivih dejanj s hudo telesno poškodbo – 72.
Najmanj pa je najhujših kaznivih dejanj – umorov (11).
V letih od 2003 do 2006 pa ni bilo kaznivih dejanj posebno hude telesne
poškodbe.
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3.2.6 TABELA KAZNIVIH DEJANJ ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO ZA
CELJE PO LETIH:
2003

2004

2005

2006

KD zoper
življenje in telo
umor

108

100

98

121

2

4

2

3

lahka telesna
poškodba
huda telesna
poškodba
sodelovanje pri
pretepu
ogrožanje z
nevarnim
orodjem

82

82

76

93

22

12

15

23

2

2

0

0

0

0

5

2

Tudi v tej razpredelnici vidimo, da so kazniva dejanja zoper življenje in telo v
letu 2006 narasla. Število umorov se ne povečuje, ampak v povprečju ostaja
enako. Najbolj se je povečalo število kaznivih dejanj z lahko telesno poškodbo.
Tudi kazniva dejanja s hudo telesno poškodbo so se nekoliko povečala.
Sodelovanje pri pretepu statistika ni zaznala v zadnjih dveh letih, ogrožanje z
nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru pa so zabeležili v sedmih primerih v
zadnjih dveh letih. Čeprav so v letu 2006 nasilna kazniva dejanja narasla, še
vedno ne moremo trditi, da se bo ta trend tudi nadaljeval.

3.3 INTERPRETACIJA STATISTIČNIH PODATKOV

Statistični podatki so nam pokazali, da je umorov – to so najhujša kazniva
dejanja zoper življenje in telo v Celju relativno malo in da niso v porastu. Daleč
največ je kaznivih dejanj z lahko in hudo telesno poškodbo. Včasih obstaja zelo
tanka črta med umorom in težko telesno poškodbo, saj se lahko huda telesna
poškodba tudi spremeni v umor in splet naključnih dogodkov vpliva na
klasifikacijo dogodka. Ali je neko kaznivo dejanje opredeljeno kot lahka, huda
ali posebno huda telesna poškodba pa je odvisno tudi od zdravniškega mnenja.
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• Prvo hipotezo smo obdržali, saj je v Celju res manj kaznivih dejanj z
elementi nasilja kot v Mariboru in Ljubljani. To lahko pripišemo tudi
dejstvu, da je v Celju manj prebivalcev.
• Tudi drugo hipotezo smo obdržali. Največ je kaznivih dejanj lahke telesne
poškodbe.
• Čeprav je v letu 2006 res naraslo število nasilnih kaznivih dejanj v Celju,
smo hipotezo le delno sprejeli, saj ne moremo na podlagi povečanega
števila v enem letu trditi, da število kaznivih dejanj narašča. Zato bi
morali statistiko še spremljati.
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4. PREDSTAVITEV ANKETE:
4.1 HIPOTEZE:
1. Ljudje se pogosto srečujejo s kaznivimi dejanji z elementi nasilja, ali pa vsaj
poznajo koga, ki je že bil ogrožen.
2. Ljudje so pripravljeni poklicati pomoč, vendar se ne bi izpostavljali.
3. V svojem domu se počutijo varne.
4. V večernem in nočnem času se na mestnih ulicah ne počutijo varne.
5. Starši bi svoje otroke spustili na zabavo v večernem času le v spremstvu.
4.2 VZOREC:
Anketirali smo starše učencev OŠ Hudinja. Vrnjene so bile 104 ankete.
Na vsa vprašanja smo dobili odgovore, zato nismo zavrgli nobenega anketnega
vprašalnika. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa.
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4.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV:
1. Ali ste bili kdaj priča kaznivemu dejanju, kjer se je dogajalo fizično
nasilje?

DA
DA
NE
NE

62,5 % anketirancev ni bila nikoli priča kaznivemu dejanju, kjer se je dogajalo
fizično nasilje. Vseeno pa je kar velik delež tistih, ki so že bili prisotni pri
fizičnem nasilju (37,5 %).
2. Ali ste kdaj vi sami doživeli fizično nasilje ali bili celo poškodovani?

DA

DA
NE
NE

Kar 73,1 % anketirancev še ni nikoli doživelo fizičnega nasilja, 26,9 % pa jih je
fizično nasilje že doživelo.
3. Ali je kdo vaših bližnjih doživel fizično nasilje ali bil pri tem
poškodovan?

DA
DA
NE
NE

Velik delež anketirancev nima nobenega bližnjega, ki bi že doživel fizično
nasilje, kar 81,7 %. 18,3 % anketirancev pa ima sorodnike, ki so bili že
izpostavljeni fizičnemu nasilju.
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4. Ali poznate kogarkoli v vaši okolici, ki je že doživel fizično nasilje ali bil
pri tem poškodovan?

DA

DA
NE

NE

Pri tem vprašanju je sorazmerno velik delež tistih anketirancev, ki poznajo
kogarkoli, ki je že bil izpostavljen fizičnemu nasilju. (46,2 %)
53,8 % ljudi pa ne pozna nikogar s temi izkušnjami.
5. Če bi bili priča fizičnemu nasilju ali bi takoj poklicali pomoč – policijo?

DA VENDAR
UMIK

DA
NE

NE

DA

DA VENDAR UMIK

Pri tem vprašanju so imeli anketiranci na voljo tri možnosti. Samo 10,5 % ne bi
poklicalo pomoči, velik del, kar 62,5 % pa bi bili pripravljeni brez zadržkov
poklicati pomoč. 27 % pa bi pomoč sicer poklicalo, vendar se ne bi bili
pripravljeni izpostavljati.
6. Ali se v svojem domu čutite varni?
DA ZARADI ALARMA
NE
DA
NE
DA ZARADI ALARMA
DA
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Velika večina (77,8 %) se v svojem domu počuti varnih, 12,6 % pa samo zato,
ker imajo doma alarm. Samo 10 % anketirancev pa se v svojem domu ne počuti
varnih.
7. Ali bi zvečer po 22. uri šli sami po ulicah mesta?

DA

NE
DA

NE

54,8 % anketirancev bi bilo pripravljenih ponoči sami iti na sprehod po mestu,
45,2 % pa tega ni pripravljeno storiti.
8. Ali bi svoje otroke brez pomislekov spustili zvečer v kino, na zabavo, v
disco?

DA
DA

DA VENDAR
SPREMSTVO

NE
NE

DA VENDAR SPREMSTVO

Samo 10,6 % staršev je pripravljenih svoje otroke brez pomislekov spustiti na
zabavo. 46,1 % pa tega nikakor ne bi dopustili. Približno enak delež (43,3 %) pa
bi za svoje otroke zagotovil spremstvo.
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4.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETE:
Glede na to, da velikokrat slišimo v medijih in med odraslimi, da smo vedno
bolj izpostavljeni nasilnim dejanjem v okolici, smo pričakovali večji delež
anketirancev, ki so že sami doživeli fizično nasilje. Analiza ankete pa je
pokazala, da je ta delež sorazmerno majhen, le 26,9 %. Tudi bližnji sorodniki
anketirancev (18,3 %) niso v veliko meri izpostavljeni nasilnim dejanjem.
Nekoliko večji delež pa je tistih anketirancev, ki so bili priča nasilnemu dejanju,
vendar sami niso bili neposredno ogroženi – kar 37,5 %. Razveseljiv je podatek,
da bi velika večina ljudi bila pripravljena poklicati pomoč – policijo, le majhen
odstotek pa tega ni pripravljenih narediti. Ljudje se v svojih domovih počutijo
varne, samo dobrih 10 % pa samo zaradi alarmnih naprav, ki jih imajo v svojih
domovih. Približno enak odstotek anketirancev pa se v svojem domu ne počuti
varnih. Več kot polovica anketirancev bi ponoči sami obiskali mesto, slaba
polovica pa ne. Pri svojih otrocih pa so odrasli bolj previdni in jih niso
pripravljeni kar tako spustiti v kino ali zabavo. Samo majhen del odraslih bi to
storilo brez zadržkov.
• Prvo hipotezo smo zavrnili, saj ljudje v veliki večini primerov niso
izpostavljeni nasilnim dejanjem, enako velja za njihove bližnje.
• Druga hipoteza: Ljudje so pripravljeni poklicati pomoč – ta del
hipoteze smo sprejeli, dobra četrtina pa se jih ne bi želela izpostavljati.
Drugi del hipoteze pa smo zavrnili.
• Tretja hipoteza: Ljudje se v svojem domu počutijo varne, zato smo to
hipotezo sprejeli.
• Četrto hipotezo smo deloma sprejeli, saj slaba polovica anketirancev ni
pripravljena ponoči sama na sprehod po mestu.
• Tudi peto hipotezo smo deloma sprejeli, saj kar slaba polovica svojih
otrok ni pripravljena spustiti na zabave.
Iz vsega navedenega sklepamo, da se ljudje sicer v našem predelu mesta
počutijo relativno varne, vendar so v svoje vedenju previdni in se zavedajo
nevarnosti, ki so jim lahko izpostavljeni.
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5. ZAKLJUČEK:
V naši raziskovalni nalogi smo predstavili kazniva dejanja z elementi nasilja.
Menimo, da nas ta kazniva dejanja najbolj prizadenejo, saj smo lahko prav vsi
potencialno ogroženi. Pri tem sploh ni pomembno, kdo je storilec kaznivih
dejanj. Rezultati so nas prijetno presenetili, saj menimo, da je naše mesto
relativno varno. Število kaznivih dejanj z elementi nasilja ni v porastu. Tudi v
primerjavi z drugimi mesti ne izstopamo v negativnem smislu. Seveda pa je to
slaba tolažba za tiste, ki so se s tem problemom že srečali in bili neposredno
prizadeti.
Prav vsi bi se morali zavedati, da se nasilna dejanja ne dogajajo samo drugim in
se nanje ne bi smeli odzivati tako pasivno. Naša varnost ni samo stvar policije,
tudi sami bi morali prispevati k bolj varnemu življenju.
Menimo, da bi bilo zanimivo raziskati tudi kazniva dejanja z elementi nasilja po
mestnih predelih Celja, tako bi videli ali kateri predeli mesta bolj izstopajo kot
drugi. Tudi delež mladostnikov, ki so storilci različnih kaznivih dejanj bi bilo
zanimivo raziskati. Če bi vse to vključili v našo raziskovalno nalogo, bi bila leta preobsežna.
Naša raziskovalna naloga je le uvod v zelo obsežno problematiko, ki je izredno
zanimiva in poučna. Prav bi bilo, če bi raziskali tudi druga področja , ki so od
nekdaj prisotna v vsaki človeški skupnosti.
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SPOŠTOVANI STARŠI !

Smo učenci 7. b razreda na OŠ Hudinja in sodelujemo pri pripravi raziskovalne naloge n
naslovom ALI JE CELJE VARNO MESTO? Radi bi preučili kazniva dejanja z elementi
nasilja. Zanima nas, kaj vi menite o tej temi, zato vas prosimo, da nam odgovorite na nekaj
vprašanj.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ki se vam zdi ustrezen.
1. ALI STE BILI KDAJ PRIČA KAZNIVEMU DEJANJU, KJER SE JE DOGAJALO
FIZIČNO NASILJE?
a)

DA

b)

NE

2. ALI STE KDAJ VI SAMI DOŽIVELI FIZIČNO NASILJE ALI BILI CELO
POŠKODOVANI?
a)

DA

b)

NE

3. ALI JE KDO VAŠIH BLIŽNJIH DOŽIVEL FIZIČNO NASILJE ALI BIL PRI TEM
POŠKODOVAN?
a)

DA

b)

NE

4. ALI POZNATE KOGARKOLI V VAŠI OKOLICI, KI JE ŽE DOŽIVEL FIZIČNO
NASILJE IN BIL PRI TEM POŠKODOVAN?
a)

DA

b)

NE

5. ČE BI BILI PRIČA FIZIČNEMU NASILJU ALI BI TAKOJ POKLICALI POMOČ –
POLICIJO?
a)

DA
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b)

NE

c)

DA, VENDAR BI SE TAKOJ UMAKNIL

6. ALI SE V SVOJEM DOMU ČUTITE VARNI?
a)

DA

b)

NE

c)

DA, VENDAR SAMO ZATO, KER IMAMO ALARM

7. ALI BI ZVEČER PO 22. URI ŠLI SAMI PO ULICAH MESTA?
a)

DA

b)

NE

8. ALI BI SVOJE OTROKE BREZ POMISLEKOV SPUSTILI ZVEČER V KINO, NA
ZABAVO, V DISCO…
a)

DA

b)

NE

c)

DA, VENDAR BI ZAGOTOVIL SPREMSTVO

