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3
POVZETEK

Sva učenca 8. b razreda na Osnovni šoli Hudinja. V letošnjem šolskem letu sva s e
odločila, da bova izdelala raziskovalno nalogo, kjer se bova ukvarjala z mladoletniki, ki
so storilci kaznivih dejanj in na nek način tudi žrtve.
Na Policijski upravi Celje so nama posredovali statistične podatke o kaznivih dejanjih,
ki so jih zagrešili mladoletniki. Prav tako sva naredila intervju z gospodom Slapnik
Alešem, ki je višji kriminalistični inšpektor.
Delo se nama je zdelo zanimivo, saj sva izvedela marsikaj poučnega. Prav tako sva
obdelala temo, ki nama do sedaj ni bila tako poznana.
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1. MLADOLETNIKI IN ZAKONODAJA
Odkar obstaja človeštvo, so se ljudje trudili vzgajati svoje potomstvo. Skozi zgodovino
je bila tudi vzgoja različna. Vedno je bila vezana na trenutne potrebe širše skupnosti.
Kakšne člane je družba potrebovala, v takšno smer je šla vzgoja otrok. Vzgojna
pričakovanja so se razlikovala tudi glede na spol. Dečke so vzgajali drugače kot deklice.
Tako kot danes, je tudi v preteklosti vzgoja temeljila na določenih znanjih, ki so jih
morali otroci nujno obvladati. Vedno pa se je družba trudila vzgojiti poštene in koristne
člane, ki bodo delali v dobro širše skupnosti in tudi v svoje dobro. V preteklosti so bili v
vzgoji otrok zelo strogi in nepopustljivi. Zelo strogo so kaznovali vsako vedenje, ki je
vsaj malo nakazovalo, da bi lahko otrok zašel na kriva pota. V preteklosti se nihče ni
ukvarjal z mislijo, da imajo otroci in mladostniki kakršnekoli pravice. Vz gojne metode
so bile v preteklosti zelo krute in so vsebovale veliko tepeža in ustrahovanja.
Šele leta 1989 je bila sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah. Tudi pri nas so kmalu
zapisali otrokove pravice v Ustavo Republike Slovenije. Prvi, ki so dolžni zaščititi
otroka in njegove pravice so starši. Včasih pa se zgodi, da starši v svoji vzgoji odpovedo
in otroci ter mladostniki zaidejo na kriva pota. Ko storijo kakšno kaznivo dejanje, je
ponavadi to znak, da je v družini nekaj narobe. Posebno, če se takšna dejanja
ponavljajo. Takrat mora nastopiti država s svojimi ustanovami, ki so dolžne poskrbeti za
mladostnika in mu pomagati.
Slovenska zakonodaja deli mladoletnike na otroke do 14. leta, na mlajše mladoletnike
od 14. do 16. leta in mladoletnike od 16. do 18. leta. Od starosti mladoletnika, ki zagreš i
kaznivo dejanje, je odvisna nadaljnja obravnava in kazen, ki jo mladoletnik dobi.
Vzgoja otrok se začne že v družini, nadaljuje v vrtcu in v šoli. Še vedno pa ostane
družina tisti temelj, ki nudi otroku vso podporo in pomoč pri njegovem odraščanju. Ali
bo mladoletnik zašel na kriva pota, je odvisno tudi od okolja in šole. Zelo pomemben je
vpliv vrstnikov in družbe, v katero je mladostnik vključen.
Vsekakor pa so mladoletniki, ki zagrešijo kakšno kaznivo dejanje deležni posebne
obravnave in tudi varstva, hkrati pa se tudi stopnja njihove odgovornosti za kaznivo
dejanje določi glede na njihovo starost.
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2. VPLIVI NA MLADOLETN IKE
2. 1 OTROŠTVO V DRUŽINI
Družino sestavljajo oče, mama in otroci. Vsak otrok se rodi v neko družino, ki je dolžna
zanj skrbeti in mu nuditi vso podporo in pomoč pri odraščanju. M ed člani družine vedno
obstajajo neki odnosi, ki so lahko slabi ali dobri. Zelo je pomembno, da se starša med
seboj razumeta, otrok pa mora čutiti, da ga imata starša iskreno rada.
Vsi otroci pa nimajo sreče, da bi odraščali v srečni družini. Veliko staršev je ločenih,
velikokrat se starša prepirata kdo bo skrbel za otroka. Prav tako je zelo veliko nasilja v
družinah, kjer najbolj trpijo otroci. Starši tudi nimajo veliko časa, da bi se ukvarjali z
otroki in njihovo vzgojo prepustijo ulici. To pomeni, da so otroci prepuščeni sami sebi,
sami si iščejo družbo vrstnikov ali celo starejših, ki pa ponavadi nanje nimajo dobrega
vpliva. Če je otrokom dolgčas in nimajo kaj početi, obstaja velika verjetnost, da bodo
poiskali družbo, ki bo nanje slabo vplivala. Lahko se zgodi, da bodo zašli na kriva pota.
Tako se zgodi, da se relativno zgodaj srečajo s policijo. Če se ugotovi, da starši
zanemarjajo svoje otroke, jih predajo skrbi države. To pomeni, da lahko otroci gredo v
nove družine, kjer zanje ustrezno skrbijo. Za to poskrbijo centri za socialno delo.
Seveda pa se to zgodi samo v primerih, ko starši res hudo zanemarjajo svoje otroke.
Obstajajo tudi različni programi, ki pomagajo staršem in otrokom, da prebrodijo težave,
v katerih so se znašli. To je odvisno od težav, ki jih imajo otroci in starši.
Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok, so mnenja, da nihče ne more
nadomestiti družine pri vzgoji, varstvu in socializaciji otrok. Zato je zelo pomembno, da
je družina povezana na pravi način, kjer vladajo zdravi medčloveški odnosi. Vrednote,
ki jih dobi otrok v svoji družini, nosi s seboj celo življenje. Vrednote pa so lahko
pozitivne ali negativne. Ko mladostnik enkrat zaide na kriva pota, mora biti deležen
prave strokovne pomoči.
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2. 2 VPLIV ŠOLE IN OKOLJA
Prav vsak otrok mora obiskovati šolo in prav tako ne more odraščati brez vpliva okolja,
v katerem živi. Nikakor se starši in otroci ne morejo izogniti vplivom šole in okolice.
Zelo je pomembno, da šola poskrbi za kvalitetno delo v vzgoji, saj je to tudi ena njenih
nalog. Glavno vlogo pa igra učitelj in seveda tudi sošolci. Otroci in mladostniki s e
morajo v šoli dobro počutiti, prav tako se morajo počutiti varne in sprejete. Veliko
nasilja se zgodi ravno na šolskih hodnikih, kjer so žrtve nasilja in storilci otroci, ki
obiskujejo šolo. Naloga učiteljev in šolske svetovalne službe pa je, da nasilje odkrijejo
in preprečijo. Prav tako morajo biti učenci seznanjeni z možnostjo, da znajo poiskati
pomoč, ki jo potrebujejo. Učenci morajo v šoli pridobiti potrebno samozavest, ki jim
omogoči, da se nasilju uprejo na pravi način.
Okolje, v katerem živi otrok in mladostnik prav tako pomembno vpliva na vedenjske
vzorce. Če je v okolju veliko nezaposlenosti in veliko kriminala, je večja verjetnost, da
bo otrok ali mladostnik podlegel slabim vplivom. Včasih okolje pasivno sprejema
odklonilne oblike vedenja posameznikov in s tem daje ustrezno podlago za razvijanje
kriminala v okolici.
Tudi vplivi medijev niso zanemarljivi. Današnja mladina je izpostavljena nenehnim
vsebinam, ki prikazujejo zelo nasilna in nepoštena dejanja. Najbolj se prodajajo mediji,
ki so polni novic o kriminalu in krvavih dogodkih.

2. 3 OTROCI IN NASILJE
Otroci in mladostniki, ki so sami izpostavljeni nasilju, tudi sami nasilno nastopajo v
medsebojnih odnosih. Nasilje lahko nad njimi izvajajo starši, stari starši, vrstniki,
starejši mladostniki pa tudi skrbniki. Še posebej se razrašča nasilje med mladimi. Oblike
nasilja so zelo različne od besednega, čustvenega in telesnega. Tudi časopisi so polni
novic o nasilnih dejanjih, ki jih zagrešijo otroci in mladoletniki, včasih celo ob tihi
podpori odraslih. V časopisih sva zasledila nekaj naslovov, iz katerih je razvidno, da so
storilci kaznivih dejanj mladoletniki:
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•

Nasilje prepreda šole

•

M ladoletnica vlomila

•

M ladoletniki podtaknili požar na vlaku

•

Nasilneži na šolskem dvorišču

•

Vse več mladoletniškega nasilja na mestnih ulicah

•

Umrl zaradi otroških udarcev

•

Šestnajstletnik v priporu

•

Heroin je bil skoraj usoden

•

M ladoletnik ga je s palico

Na nasilje naletimo povsod v vsakdanjem življenju: v medijih, v politiki, med spoloma,
med narodi, med sorodniki, nasilje v družini ter nasilje v vrtcih in šolah. Zelo je
pomembno, da nasilje prepoznamo in nanj tudi ustrezno reagiramo. To je naloga vseh,
ne samo policije.

3. VRS TE KAZNIVIH D EJANJ MLADOLETNIKOV
M ladoletniki so udeleženi pri različnih vrstah kaznivih dejanj, od najhujših do
najblažjih. Seveda pa je največ tatvin in velikih tatvin. To lahko spremlja tudi nasilje s
strani storilca. Druga kazniva dejanja so še posedovanje prepovedanih drog in njihovo
uživanje, nasilje med vrstniki, povzročitve različnih poškodb od lahkih do hudih,
različni vlomi v avtomobile in objekte ter vandalizem, kjer je glavni namen uničenje
stvari in povzročitev materialne škode.

M ladoletniki delujejo kot storilci kaznivih

dejanj samostojno ali pa se pojavijo v družbi z vrstniki ali celo sodelujejo skupaj s
polnoletnimi osebami.
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4. PREDS TAVITEV S TATIS TIČNIH PODATKOV

Brez pomoči Policijske uprave Celje najina raziskovalna naloga ne bi mogla nastati. Ker
so nama tudi v lanskem šolskem letu prijazno pomagali pri izdelavi raziskovalne
naloge, sva se odločila, da jih tudi letos prosiva za pomoč.
Najprej so nama posredovali statistične podatke o številu kaznivih dejanj, ki so jih
storili mladoletniki v letu 2004, 2005, 2006 in 2007. Vsi podatki so prikazani v obliki
tabel. Dobila sva tudi podatke v odstotkih mladoletnih oseb, ki so bile obravnavane
glede na število vseh obravnavanih oseb in odstotek obravnavane mladoletniške
kriminalitete glede na celotno število obravnavanih kaznivih dejanj na območju
Policijske uprave Celje.
Velikokrat sva slišala, da mladi ljudje povzročajo odraslim veliko težav. Ukvarjali naj bi
se z različnimi stvarmi: mamili, popivanjem, krajami… Tudi v medijih je veliko
člankov, ki govorijo o nasilnih dejanjih med mladimi. Ko sva izdelovala raziskovalno
nalogo, sva tako postavila hipoteze, za katere sva predvidevala, da jih bova potrdila.

4. 1 HIPOTEZE

•

Število mladoletnih oseb, ki so udeležene v kaznivih dejanjih, se povečuje.

•

M ladoletniki ne izstopajo pri zelo hudih kaznivih dejanjih kot so umori,
povzročitev hude telesne poškodbe in oboroženi ropi.
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4..2 PREDSTAVITEV TABEL

4. 2. 1 VRSTA KAZNIVIH DEJANJ, ZA KATERE SO BILE OBRAVNAVANE
M LADOLETNE OSEBE

VRSTA KD
Umor

2004

2005

2006

2007

2

0

1

0

Lahka telesna poškodba

24

20

16

14

Huda telesna poškodba

3

3

3

1

Tatvina

62

111

67

51

Velika tatvina

91

140

96

74

Rop

5

3

1

3

Goljufija

2

2

1

3

Izsiljevanje

2

2

3

1

SKUPAJ

191

281

188

147

V tabelo so zajeta kazniva dejanja, ki so najbolj izstopala. M ladoletniki so največ
udeleženi pri kaznivih dejanjih različnih tatvin. Pa tudi nasilna dejanja jim niso tuja, saj
so tudi povzročitelji lahkih in hudih telesnih poškodb. Pri ostalih kaznivih dejanjih pa
mladoletne osebe niso posebej izstopale, saj je le – teh kaznivih dejanj razmeroma malo.
Največ kaznivih dejanj so na policiji zabeležili v letu 2005, najmanj pa v letu 2007.
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4. 2. 2 ODSTOTEK OBRAVNAVANIH KAZNIVIH DEJANJ, KJER SO BILI
UDELEŽENI M LADOLETNIKI, GLEDE NA CELOTNO ŠTEVILO
KAZNIVIH DEJANJ

M ladoletniška

2004

2005

2006

2007

4,13 %

5, 08 %

3, 09 %

2, 92 %

kriminaliteta

Tudi iz te tabele je razvidno, da je bila mladoletniška kriminaliteta v letu 2005 najvišja,
v letu 2007 pa najnižja. Sicer pa je delež kaznivih dejanj, kjer so prisotni mladoletni
storilci dokaj nizek, glede na število vseh kaznivih dejanj, ki so jih na policiji
obravnavali.

4. 2. 3 ŠTEVILO OVADENIH M LADOLETNIH OSEB IN ODSTOTKI GLEDE NA
ŠTEVILO VSEH OVADENIH OSEB

2004

2005

2006

2007

Št. obravnavanih mladoletnikov

217

173

166

157

Odstotek obravnavanih glede na

9, 8 %

8, 2 %

7, 6 %

7, 3 %

celotno št. obravnavanih

Iz tabele je razvidno, da je v letu 2007 bilo najmanj mladoletnikov ovadenih zaradi
kaznivega dejanja v zadnjih štirih letih. Število ovadenih in število obravnavanih
mladoletnih storilcev ni enako, saj policija ovadi tiste osebe, za katere zbere dovolj
dokazov. Zgodi se, da obravnavani mladoletniki niso nujno tudi ovadeni.
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4. 3 INTERPRETACIJA STATISTIČNIH PODATKOV
Obdelava statističnih podatkov je pokazala, da je delež mladoletnih storilcev kaznivih
dejanj razmeroma majhen, glede na število vseh obravnavanih kaznivih dejanj. Večino
kaznivih dejanj storijo odrasli, oziroma polnoletne osebe. Seveda pa je mladoletnih
storilcev še vedno veliko. Vzrokov, zakaj mladoletnik stori kaznivo dejanje, je veliko.
Posebej skrbi dejstvo, da se mladoletniki poslužujejo tudi nasilja. Nisva pa dobila
podatkov, ali je izkazano nasilje medvrstniško ali so mladi nasilni tudi do starejših
oziroma mlajših. Tako tudi nisva mogla ugotoviti, zakaj je ravno v letu 2005 statistika
pokazala največ kaznivih dejanj s strani mladoletnikov, v letu 2007 pa najmanj v
zadnjih štirih letih.
Daleč največ je tatvin in velikih tatvin, ki jih zagrešijo mladoletniki. V majhnem številu
pa so bili mladoletniki udeleženi pri naslednjih kaznivih dejanjih: rop, goljufija,
izsiljevanje, povzročitev hude telesne poškodbe in umor. Umorov s strani mladoletnikov
v zadnjih letih skoraj ni.

•

Prvo hipotezo sva zavrnila, saj so statistični podatki pokazali, da se število
kaznivih dejanj s strani mladoletnih oseb ne povečuje, ampak je v zadnjih dveh
letih celo v upadanju.

•

Drugo hipotezo sva obdržala, saj sva pravilno domnevala, da mladoletniki niso
pogosto povzročitelji hudih kaznivih dejanj kot so umori in ropi.
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5. PREDS TAVITEV INTERVJUJA:

Kljub temu, da sva temo o mladoletnem kriminalu obdelala teoretično in statistično, sva
vseeno ostala brez nekaterih odgovorov. Zelo naju je zanimalo, kako policija opravlja
svoje delo, ko ugotovi, da je v kriminalno dejanje vpleten otrok oziroma mladoletna
oseba. Te tematike doslej nisva poznala. Prav tako nisva vedela kdo je zadolžen, da
pomaga otroku, ki zaide na kriva pota. Izvedela sva, da mladoletni storilci kaznivih
dejanj uživajo posebno zaščito pri obravnavi.
Po odgovore sva se odpravila na Policijsko upravo Celje. Tam sva opravila intervju z
gospodom SLAPNIK Alešem, ki je višji kriminalistični inšpektor. Prijazno nama je
odgovoril na vsa postavljena vprašanja.
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1. KATERA KAZN IVA D EJANJA S O TIS TA, KJER S O S TORILC I
MLADOLETNIKI?
M ladoletniki največkrat zagrešijo tatvine in večje tatvine, delujejo v skupinah, se pa
zgodi, da tudi posameznik stori kaznivo dejanje. Vzrok je lahko tudi hvaljenje pred
vrstniki.
2. KAKŠ EN JE POS TOPEK PO LIC IJE, KO MLADOLETNIK S TORI KAKŠ NO
KAZNIVO DEJANJE? OBS TAJA KAKŠ EN POS EBEN POS TOPEK?
Pri mladoletniku mora policija najprej ugotoviti njegovo starost. Pomembna je starost, v
kateri je mladoletnik storil kaznivo dejanje. Otroci do 14. leta starosti niso kazensko
odgovorni za svoja dejanja, policija napiše poročilo o storjenem dejanju in o te obvesti
Center za socialno delo, ki ukrepa naprej. M lajši mladoletniki od 14. do 16. leta lahko
gredo v popravni dom, starejši mladoletniki do 17. leta pa že lahko gredo v zapor.
Seveda pa je kazen odvisna od vrste kriminalnega dejanja.
3.

OBS TAJA

NEKAJ,

KAR

S E NE S ME

V

POS TOPKU

ZOPER

MLADOLETNIKA V PRIMERJAVI Z ODRAS LO OS EBO?
Policija mora pri obravnavi mladoletne osebe upoštevati določena pravila. Pri
zasliševanju mora biti vedno prisoten otrokov zakoniti zastopnik. To so lahko starši,
skrbniki, rejniki, socialna delavka ali kakšna druga oseba. Do 16. leta ni pridržanja. To
je 48 – urni rok, v katerem je lahko osumljena oseba v priporu. V tem času pa policija
zbira vse dokaze. Upoštevati morajo otrokove pravice, sicer pa tudi v postopku z
odraslo osebo obstajajo določena pravila.
4.

KAKO

SO

US POSOBLJENI

KRIMINALIS TI,

KI OBRAVN AVAJO

MLADOLETNIKE, KI S TORIJO KAZN IVO DEJANJE?
Kriminalisti so podvrženi stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju, podobno kot v drugih
poklicih. Še posebej pa to velja za kriminaliste, ki se ukvarjajo z mladoletnimi storilci
kaznivih dejanj. Kriminalisti morajo biti po stroki psihologi in sociologi.
5. KAKO UKREPATE PROTI S TARŠ EM? ALI VEDNO KAZNUJETE TUD I
S TARŠ E, KADAR MLADOLETNIK S TORI KAZNIVO DEJANJE.?
Vedno je potrebno o storjenem dejanju obvestiti starše. Za otroke do 14. leta so vedno
odgovorni starši, zato morajo prevzeti tudi odgovornost. Seveda pa ne gredo v zapor. Če
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Center za socialno delo ugotovi, da v družini ne skrbijo ustrezno za otroka, potem oni
naprej ukrepajo. Starše lahko napotijo tudi na terapijo za starše, kjer jih naučijo kako je
potrebno ravnati z otrokom, da se kazniva dejanja ne bodo ponavljala.
6. KAKO S TARŠ I REAGIRAJO, KO JIH OBVES TITE, D A JE NJIHO V
OTROK S TORIL KAZNIVO DEJANJE?
Starši reagirajo zelo različno. Nekateri so jezni in užaljeni in takoj vzamejo otroka v
zaščito, drugi se za otroka niti ne zmenijo in mu niso pripravljeni pomagati. So pa tudi
starši, ki otroku ponudijo ustrezno pomoč in so pripravljeni sodelovati. Pri teh
mladoletnikih je večja verjetnost, da storjenega ne bodo ponovili, če dobijo ustrezno
pomoč in podporo tudi s strani staršev.
7. IZ KAKŠ NIH DRUŽIN PRIHAJAJO MLADOLETNI S TORILCI KAZN IVIH
DEJANJ?
Tu ni nobenega pravila. Družine lahko delujejo navzven zelo urejeno, lahko so popolne
ali nepopolne. Prav v vsaki družini se lahko zgodi, da mladoletnik zaide na kriva pota.
Seveda je vse odvisno od ustrezne vzgoje in razumevanja do mladoletnika. Zelo
pomembno je razumevanje in podpora s strani staršev, tudi če pride do kaznivega
dejanja.
8.

KAKO

S E OBRAVNAVAJO

POBEGI

OTROK

OD

DOMA,

SE

UGOTAVLJA KRIVDA S TARŠ EV?
Če otrok pobegne od doma, mora Center za socialno delo ugotoviti ali je v družini kaj
narobe in ugotoviti vzrok, zakaj je do tega prišlo. Če ugotovijo, da starši zanemarjajo
vzgojo otroka, potem sledijo ustrezni ukrepi. Sicer pa se policija vključi samo, ko išče
pogrešanega otroka ali mladoletnika.
9. OBS TAJAJO KAKŠNE RAZLIKE MED FANTI IN DEKLETI, KI S TORIJO
KAZNIVO DEJANJE?
Ne, med spoloma ni nobenih razlik. Lahko so storilci fantje in dekleta. Obstaja samo ta
razlika, da so dekleta v manjšini in da so največkrat storilci fantje. Tu veliko vlogo
odigrajo vrstniki in družba, ki daje pogum, da fantje storijo kaj, kar je prepovedano.
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10. S E POLIC IJA UKVARJA TUD I Z VZROKOM, KI MLADOLETN IKA
PRIPRAVI DO TEGA, DA S TORI KAZN IVO DEJANJE?
Policija ugotavlja vzrok samo takrat, ko to dejstvo potrebuje zaradi razjasnitve
okoliščin storjenega kaznivega dejanja, sicer pa so druge službe pristojne za
ugotavljanje vzrokov in odpravo le – teh.
11.

KAKO

SE

OBRAVNAVAJO

PROMETNI

PREKRŠ KI

MLADOLETNIKOV?
Enako je pomembna starost tistega, ki stori prekršek.
12. KATERA JE NAJNIŽJA S TAROS T OTROKA, KI S TE GA OBRAVNAVALI
ZARADI S TORITVE KAZN IVEGA D EJANJA?
Najmlajši storilec kaznivega dejanja je imel 14. let. Obstaja veliko kaznivih dejanj, ki
jih storijo mladoletniki in zadeva sploh ne pride do policije. Vsak niti ne prijavi
kaznivega dejanja, sploh če so udeleženci mlajše osebe. Prav tako se nasilje med
vrstniki in različne oblike izsiljevanj ne prijavljajo vedno in tako policija ne more
ukrepati, čeprav bi se lahko takšna dejanja preprečila in jih ne bi bilo tako veliko. Zato
je pomembno, da žrtev takoj poišče ustrezno pomoč.
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6. ZAKLJUČEK
Najina raziskovalna naloga je nadaljevanje raziskovalne naloge, ki sva jo izdelala v
lanskem šolskem letu. Takrat sva se ukvarjala z vprašanjem ali je Celje varno mesto.
Sedaj naju je zanimalo, kako je s kaznivimi dejanje, kjer so storilci mladoletniki.
Ko sva prebirala literaturo, sva ugotovila, da so že v preteklosti odrasli mislili, da so z
mladino same težave, saj ne ubogajo in vedno počnejo kaj slabega. Nikakor se nočejo
prilagoditi pravilom, ki vladajo v odraslem svetu. M eniva, da je prav, da mladina zna
misliti s svojo glavo. Seveda pa v družbi obstajajo določena pravila, ki jih moramo vs i
spoštovati, da je življenje lepše in varnejše. Naloga odraslih je, da svoje otroke naučijo
teh pravil in jih znajo tudi razložiti. Nekateri so pri tem bolj uspešni, drugi pa manj.
Najina raziskovalna naloga obsega obdelavo statističnih podatkov o mladoletniški
kriminaliteti in intervju s strokovno osebo, ki se ukvarja s to problematiko. Ankete nisva
izdelovala, saj je to občutljiva tema in ustreznih podatkov ne bi mogla pridobiti z
anketo.
V naslednjem šolskem letu bova s to temo nadaljevala, zanimalo bi naju kaj se dogaja z
mladoletnimi storilci kaznivih dejanj, ko policija konča s svojim delom in se pravo delo
z njimi šele začne.
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