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#StopDomesticBurglaries



Kljub temu pa vse ne deluje. Ker je ena od ključnih nalog mreže biti katalizator za 
spodbujanje učinkovitejših politik in pobud, je namen tega dokumenta podpreti 
evropske, nacionalne in lokalne zainteresirane strani s pregledom pobud, ki so ali 
niso uspešne pri preprečevanju vlomov v domovanja. Vse pobude so bile razvrščene 
v tri kategorije, in sicer tiste, za katere so na voljo močni dokazi, zmerni dokazi ali 
omejeni dokazi. Če je pobuda označena kot “močno dokazana”, to pomeni, da je 
več študij dosledno pokazalo zmanjšanje števila vlomov v domovanja, kot je bil ta, ki 
se je pojavil po utrjevanju ciljev z uporabo kombinacije okenskih ključavnic, notranjih 
luči, vratnih ključavnic in zunanjih luči. Pobude z oznako “zmerno dokazane” so 
tiste, pri katerih je omejeno število študij pokazalo obetaven učinek na zmanjšanje 
kriminala, na primer označevanje premoženja. Kljub vsemu je potrebnih več raziskav, 
da bi to lahko označili za “trdne dokaze”. Pri drugih, kot so alarmni sistemi, so se 
pokazali nasprotujoči si rezultati ali pa še niso bili ustrezno ocenjeni, vendar imajo 
nekatere značilnosti, ki se zdijo obetavne in si zaslužijo več pozornosti. Na koncu bi 
radi poudarili, da je treba pri oblikovanju lastnih strategij za preprečevanje vlomov 
v domovanja vedno upoštevati izkušnje, pridobljene med izvajanjem, in posebne 
okoliščine. 

UVOD 

Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN) in več 
evropskih držav od leta 2019 organizira vseevropski dan, 

posvečen vlomom v stanovanja. Cilj te pobude je okrepiti boj proti 
tovrstnim kaznivim dejanjem z obveščanjem državljanov, kako lahko 
zaščitijo svoje domove. Ta vrsta kriminala se v večini evropskih držav 
že več let zmanjšuje, vendar še vedno predstavlja večino kaznivih 
dejanj organiziranega premoženjskega kriminala. Poleg tega ljudem 
ne odvzame le njihovega premoženja, temveč tudi občutek varnosti 
doma in ima velik finančni vpliv na družbo. 
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2.1 Ciljno varovanje 

Ciljno varovanje bo povečalo storilčevo zaznavanje napora, ki je potreben za vstop v določeno gospodinjstvo. 
Ker večji napor pomeni več časa in s tem večjo stopnjo tveganja, ima to odvračilen učinek na vlomilce.1Ciljno 
varovanje s kombinacijo okenskih ključavnic, notranjih luči, vratnih ključavnic in zunanjih luči (WIDE ) je 
najučinkovitejša kombinacija za preprečevanje vlomov v stanovanja, ki je tudi cenovno najugodnejša.2 
Prvič, notranja razsvetljava s časovnikom daje vtis, da je hiša zasedena, tudi če ni nikogar doma.3 To je 
pomemben varnostni ukrep, saj je naseljenost ključni dejavnik pri odločitvi o napadu na nepremičnino.4 Več 
kot devet od desetih obsojenih vlomilcev je navedlo, da nikoli ne bi namerno vstopili v naseljeno nepremičnino.  
K temu lahko prispeva tudi avto, parkiran na dovozu, ali radio, ki igra, ko ste na delu.5 Drugič, zunanja 
razsvetljava s časovnikom lahko zmanjša število vlomov zvečer in ponoči zaradi večjega tveganja odkritja, 
motenj in odvračanja.6 Tretjič, močne ključavnice oken in vrat so zasnovane tako, da preprečujejo ali 
otežujejo vstop7 in tako zmanjšujejo dostopnost, kar je drugi dejavnik, ki ga vlomilci pogosto upoštevajo 
pri sprejemanju odločitve o cilju.8 Raziskave storilcev kaznivih dejanj so pokazale, da je kakovost fizičnega 
varovanja glavni dejavnik pri odločitvi, ali bodo vlomili v nepremičnino.9 Vendar pa je učinkovito zapiranje 
oken in vrat odvisno od človekove dejavnosti in je v nasprotju s prejšnjima dvema ukrepoma, ki morata po 
vzpostavitvi delovati samodejno.10

Če si lahko privoščite več naprav, lahko najvišjo skupno zaščito zagotovite s CCTV, okenskimi in vratnimi 
ključavnicami ter varnostnimi verigami.11 Kljub temu ima ta kombinacija nekaj omejitev. Prvič, varnostne 
verige so namenjene omejevanju dostopa do nepremičnine, vendar jih običajno ni mogoče videti od zunaj 
in zato ne morejo odvrniti vlomilcev. Poleg tega se zanašajo na to, da je v večini primerov za njihovo uporabo 
potrebno, da je nekdo v nepremičnini, in predstavljajo potencialno nevarnost požara.12 Drugič, kamere CCTV 
so večinoma namenjene vidnemu odvračanju, kar lahko poveča tveganje, da bo storilec ujet, vendar fizično ne 
preprečujejo vstopa. Poleg tega je namestitev sistema CCTV povezana z visokimi stroški. Zato je priporočljivo 
vlagati v sistem WIDE, saj to predstavlja cenejšo in varnejšo možnost. 

Učinkovitost uvajanja sistema WIDE je bila dokazana v številnih študijah. Dve najboljši praksi, ki preprečujeta 
vlome v stanovanja s ciljnim varovanjem, izhajata iz Nizozemske. 

02 MOČNI 
DOKAZI 
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NAJBOLJŠA PRAKSA:  
PROTIVLOMNA ZAŠČITA, VKLJUČENA V GRADBENI 

PREDPIS 

Potem ko je Nizozemska leta 1999 uvedla nove gradbene predpise, ki so zahtevali bolj 
protivlomna okna in vrata, se je pogostost vlomov v hiše, zgrajene v skladu z novimi predpisi, 
zmanjšala za četrtino. Po izračunih je bilo v desetletju od uvedbe novih gradbenih predpisov 
preprečenih vsaj 10 000 vlomov. Pri tatvinah ni bilo opaženih nobenih znakov spreminjanja 
ciljne skupine, pa naj gre za “stare” hiše ali druge oblike tatvin. Nasprotno pa nekatere 
študije kažejo, da se pojavlja pozitivni učinek spreminjanja. Učinki varnosti se do neke mere 
prenesejo na sosednje hiše, ki niso zavarovane.13

NAJBOLJŠA PRAKSA: 
POLICE QUALITY MARK (PQM - POLICIJSKI ZNAK 

KAKOVOSTI) 

Poleg novih gradbenih predpisov je Nizozemska leta 1995 uvedla tudi nizozemski policijski 
znak kakovosti (PQM). Med njima obstajata dve glavni razliki. Prvič, PQM gre še dalje od 
gradbenih predpisov. Medtem ko se slednji osredotoča zgolj na tečaje in ključavnice, PQM 
vključuje dodatne zahteve glede osvetlitve, vidljivosti, varnosti oken, vrat in strešnih oken. 
Drugič, uporaba gradbenih predpisov je obvezna, medtem ko je uporaba PQM prostovoljna in 
odvisna od pripravljenosti lastnika hiše ali projektantov. 

Znak kakovosti se lahko uporablja za obstoječe hiše, nove stavbe in javne prostore.  
Nizozemski center za preprečevanje kriminala in varnost je pripravil priročnik za vsako 
situacijo.14

Raziskave so pokazale, da so hiše s PQM redkeje tarča vlomilcev in da je verjetnost, da 
postanete žrtev (uspešen vlom) v hiši s PQM, za 78 % manjša kot v hiši brez certifikata. Če se 
zahteve vključijo v fazi izgradnje, je zmanjšanje še večje.15 
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2.2 Sosedska straža 

Namen sosedske straže je zmanjšati število kaznivih dejanj tako, da se prebivalci organizirajo ter imajo odprte 
oči in ušesa. Če opazijo ali slišijo kaj sumljivega, pokličejo policijo. Prebivalci lahko pomagajo drug drugemu, 
na primer tako, da izpraznijo sosedov poštni nabiralnik ali pokosijo njegovo trato, medtem ko je ta na dopustu. 
Povečan nadzor odvrača storilce kaznivih dejanj zaradi večjega tveganja, da bodo ujeti. Z ustvarjanjem znakov 
zasedenosti, ki so ključni dejavnik pri odločitvi za napad na nepremičnino, vlomilec veliko težje ugotovi, ali je 
stanovanje prazno ali ne. Poleg tega programi sosedskih straž izboljšujejo socialno povezanost. Državljani 
razvijejo vrsto norm za območje in se organizirajo, da bi omejili deviantna dejanja, kot je kriminal.16

Prebivalci sami ali lokalna policija lahko prevzamejo pobudo za ustanovitev strukturirane sosedske straže. Od 
stopnje kriminala na lokalnem območju in od tega, ali je stopnja kriminala na območju nizka, srednja ali visoka, 
je odvisno, ali bo policija sodelovala pri vzpostavitvi takšne sheme. Na območjih z nizko stopnjo kriminala 
je potrebno le pasivno sodelovanje policije, na območjih z visoko stopnjo kriminala pa bo policija morda 
morala prevzeti vodilno vlogo pri izvajanju programov sosedske straže.17 Program sosedske straže je lahko 
samostojen program ali del obsežnejšega programa.18 

Njegovi učinki na preprečevanje kriminala so bili ocenjeni v številnih študijah; žal je bila večina teh študij 
izvedena v ZDA in Združenem kraljestvu, kjer so programi za preprečevanje kriminala pogosteje predmet ocen 
učinka kot v celinski Evropi. Statistična meta-analiza je pokazala, da ima uvedba takšnih programov jasen 
učinek na zmanjšanje kriminala. Na območjih, ki jih pokrivajo programi sosedske straže, se je število kaznivih 
dejanj zmanjšalo za 16 % do 26 % v primerjavi z območji, ki jih programi ne pokrivajo. Pozitiven učinek na 
kriminaliteto je neodvisen od obsega in vrste programa nadzora.19 Vendar so se dokazi večinoma nanašali 
na obdobje pred socialnimi mediji, zato se je treba zavedati, da lahko na metode in učinek vplivajo izboljšani 
komunikacijski kanali.20

What works to prevent domestic burglaries?  I  6

02



2.3 Boj proti ponavljajoči se viktimizaciji

Podatki kažejo, da obstaja pri domovih, v katere je bilo že prej vlomljeno, veliko večje tveganje, da se vlom 
ponovi21, ali z drugimi besedami, drugi primer je bolj verjeten kot prvi, tretji pa bolj verjeten kot drugi.22 Tak 
pojav, ko je v hišo večkrat vlomljeno, je znan kot ponavljajoče se viktimizacije ali natančne ponovitve.23 
Vendar pa povečano tveganje ne velja samo za isti naslov, temveč tudi za bližnja stanovanja, pri čemer so 
vlomi znani kot bližnje ponovitve. Bolj ko je stanovanje časovno in prostorsko bližje stanovanju, v katerem 
je bil izveden vlom, večje je tveganje, da bo tudi v njem izveden vlom. S časom in prostorom se povečanost 
ogroženosti bližnjih prebivališč zmanjšuje.24

Obstajata dve glavni razlagi: hipoteza povečanja in hipoteza zastave. Obe temeljita na teoriji rutinskih 
dejavnosti, ki pravi, da je treba kazniva dejanja razložiti s kombinacijo storilca, primerne tarče in pomanjkanja 
zaščite. Prva hipoteza pravi, da se storilci vračajo v isto sosesko, ker so med prejšnjim vlomom spoznali 
priložnosti, ki obstajajo na določenem območju. Storilec, ki je spoznal priložnosti ali ranljivosti, se racionalno 
odloči, da se bo vrnil na območje, da bi ustvaril več dobička. Drugi pristop, hipoteza zastave, pravi, da se 
storilci kaznivih dejanj vračajo na isto območje, ker ima to območje notranje slabosti, ki so povabilo za storilce 
kaznivih dejanj. Zelo verjetno je, da oboje prispeva k pojavu skorajšnjih ponovitev, saj storilci kaznivih dejanj 
izkoriščajo obstoječe ranljivosti, da bi zagrešili kaznivo dejanje.25

Težko je določiti enoten čas in razdaljo za ponavljajočo se viktimizacijo, saj je bilo v primerjavi desetih mest 
v petih državah ugotovljeno nekaj skladnosti med okolji, vendar tudi precejšnje razlike.26 Kljub temu je te 
ugotovitve mogoče uporabiti pri pobudah za zmanjšanje števila vlomov, in sicer tako, da se najprej opredelijo 
nepremičnine, pri katerih obstaja nevarnost ponovnih vlomov, nato pa se takoj ukrepa in izvaja ena ali več 
naslednjih taktik27: po eni strani se lahko okrepijo različne oblike patruljiranja ali spremljanja, po drugi pa lahko 
policija poskuša vključiti prebivalce območja in druge ključne akterje. Ko se verjetnost za tveganje vloma 
povečuje, je najprej treba poudariti informacije o varnostnih ukrepih, kot so zapiranje oken in zaklepanje vrat, 
ko zapuščate hišo28 ali popravilo in okrepitev vstopnih točk, izboljšanje ključavnic in razsvetljave29.30 Ta pristop 
ima velik potencial, saj so gospodinjstva po izvedenem prvem vlomu bolj sposobna in pripravljena učinkoviteje 
se zaščititi; petindvajset odstotkov gospodinjstev je po vlomu namestilo vsaj eno varnostno napravo.31 Drugič, 
policija lahko obvesti prebivalce, naj bodo pozorni, uvede sosedsko stražo in pozove sosede, naj prevzamejo 
vzajemno skrb za varnost.32 Intervencije za ponovne žrtve in bližnje soseske so pokazale znatno zmanjšanje 
števila ponovnih žrtev vlomov,33 ne da bi se tveganje vlomov preselilo v bližnje soseske.34 Vendar je uspeh 
odvisen od pravilnega izvajanja in podpore policije ter aktivnega sodelovanja žrtev.35

NAJBOLJŠA PRAKSA:  
BREZPLAČNO SVETOVANJE IN DOGOVORI O 

POPUSTIH 

Kot dober primer lahko navedemo ponudbo policije za brezplačno svetovanje in dogovore 
o popustih z zavarovalnicami ali bankami (posojila) za podporo prizadevanjem za utrjevanje 
ciljev v Nemčiji. Še posebej zato, ker daje ranljivim skupinam (z nizkim socialno-ekonomskim 
statusom) priložnost, da vlagajo v varnost.36
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2.4 Ograjevanje ulic

Četrti ukrep, za katerega so na voljo trdni dokazi, je uporaba uličnih vrat. Ograjevanje ulic pomeni namestitev 
vrat s ključavnicami, običajno jeklenih ali železnih, ki omejujejo vstop v ulico ali mrežo ulic. Najprej ta ukrep za 
preprečevanje vlomov deluje tako, da poveča napor, ki ga morajo vlomilci vložiti zaradi omejevanja dostopa 
do ulic legitimnim uporabnikom, ki imajo ključ ali geslo, in z nadzorom dostopa do potencialnih ciljev kaznivih 
dejanj.37 Drugič, vrata v uličicah povečujejo tveganje za storilce kaznivih dejanj, saj javni prostor spreminjajo 
v zasebni prostor. Poleg tega lahko ograja v ulici poveča naravni nadzor prebivalcev bližnjih nepremičnin in 
storilcem kaznivih dejanj onemogoči, da bi se izgovarjali na to območje.38

Meta-analiza dokazuje, da so ograje na ulicah stroškovno učinkovit ukrep za preprečevanje vlomov, čeprav 
s skromno velikostjo učinka. Poleg tega več dejavnikov omejuje splošnost teh ugotovitev, na primer dejstvo, 
da so vse študije, uporabljene v meta-analizi, preučevale britanske programe zapiranja ulic. Če pa praktiki 
ali oblikovalci politike želijo proučiti uvajanje ograj na ulicah, obstajajo številni priročniki, v katerih je opisano, 
katere praktične naloge je treba izvesti, da se ustvarijo pogoji, v katerih bo ograja na ulici najverjetneje 
učinkovito delovala. Posvetovanje s prebivalci in njihovo soglasje ter zavzemanje za uporabo vrat so nekateri 
od praktičnih vidikov.39

2.5 Ulična razsvetljava 

Povečanje ravni osvetlitve na ulicah ali drugih javnih površinah lahko bistveno zmanjša kriminal čez dan in 
ponoči40 ter strah pred kriminalom.41 Obstajata dve glavni teoriji o tem, zakaj izboljšana ulična razsvetljava 
vpliva na zmanjšanje kriminala. Po prvi naj bi boljša razsvetljava zmanjševala število kaznivih dejanj, saj 
povečuje verjetnost, da bo storilec kaznivega dejanja prepoznan. Po drugem teoriji naj bi izboljšana ulična 
razsvetljava na določenem območju povečala ponos skupnosti in neformalni nadzor, kar lahko poveča število 
ljudi, ki uporabljajo območje, in s tem število potencialnih prič kriminalnega vedenja. Prva teorija predvideva 
zmanjšanje števila kaznivih dejanj zlasti v mraku, medtem ko druga teorija predvideva zmanjšanje števila 
kaznivih dejanj tako podnevi kot ponoči.42

Če naj bi bilo učinkovito, mora biti, podobno kot pri drugih ukrepih za preprečevanje kriminala, nameščanje 
ulične razsvetljave ciljno usmerjeno43, policisti pa se morajo vedno vprašati, ali je izboljšana razsvetljava 
ustrezen odziv na problem kriminala ali nereda v določeni soseski ali skupnosti. Pripravljalcem politik ali 
praktikom, ki želijo uvesti izboljšano razsvetljavo, je [pri Clarku] na voljo problemsko usmerjen vodnik.44 
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ZMERNI  
DOKAZI 

Usmerjanje na ponavljajoče se storilce kaznivih dejanj 

Dobro dokumentirano dejstvo je, da je manjšina aktivnih storilcev kaznivih dejanj odgovorna za velik delež 
kaznivih dejanj. Politika boja proti kriminalu se je na takšno koncentracijo kaznivih dejanj odzvala na različne 
načine: z zvišanjem kazni na podlagi predhodnih obsodb45 ali vzpostavitvijo tako imenovanih projektov za 
povratnike, v okviru katerih se na podlagi določenega seznama posebno pozornost namenja najbolj aktivnim 
vlomilcem v nekem okrožju. Storilci kaznivih dejanj s tega seznama vedo, da so pod nadzorom, in bodo 
takoj po storitvi kaznivega dejanja prijeti in zaprti. Hkrati so ti prednostno obravnavani storilci kaznivih dejanj 
vključeni v sistem, ki jim lahko pomaga pri rehabilitaciji.46 Ti projekti so bili na primer razviti v policijskih okrožjih 
Osla (projekt Very Important Criminal (VIC))47 in Amsterdama (Approach Top600 - Pristop Top600). V projektu 
Approach Top600 sodeluje več kot 40 partnerskih organizacij iz varnostnega, zdravstvenega, mladinskega 
področja in služba za pogojno prostost. Vsaka oseba na seznamu ima svojega vodjo primera, ki deluje kot 
osrednja kontaktna točka za vse vključene organizacije, oblikuje osebni akcijski načrt in zagotavlja podporo 
zadevni osebi.48 

Nedavna ocena Approach Top600 je pokazala, da se s tem pristopom število vlomov v stanovanja zmanjša 
za 7 % do 45 %. Poleg tega pozitivno vpliva na število rehabilitacij: od trenutka, ko se začne program, 
se povratništvo ciljne skupine zmanjša za 41 %.49 Če se preventivni vidik ne obnese, je zadnja možnost 
onesposobitev. Številne študije so pokazale, da se lahko število vlomov na določenem območju znatno 
zmanjša, če so najbolj aktivni vlomilci za nekaj časa za zapahi.50 

Lokalno obveščanje javnosti 

Pri uvajanju pobude za zmanjšanje števila vlomov, kot je sosedska straža, je priporočljivo vlagati v lokalno 
obveščanje javnosti. Raziskave enaindvajsetih programov za zmanjšanje števila vlomov so pokazale, da 
je (predhodno) obveščanje širše skupnosti o obstoju in ciljih pobude razmeroma enostavna in stroškovno 
učinkovita metoda za povečanje učinka ukrepa za preprečevanje kriminala. Mehanizem, s katerim bi to lahko 
pripomoglo k zmanjšanju kriminalitete, je sporočanje informacij o povečanih dejavnostih za zmanjševanje 
kriminalitete, kar bi vplivalo na zaznavanje storilcev kaznivih dejanj. Analiza je celo pokazala, da se je pri 
pobudah, ki so pred dejanskim izvajanjem izvedle kampanjo za obveščanje javnosti, število vlomov začelo 
zmanjševati, še preden se je pobuda začela izvajati, kar je učinek, imenovan “pričakovana korist”. Večje 
zmanjšanje števila vlomov je mogoče doseči z izvajanjem samostojnih oglaševalskih kampanj (tistih, ki so 
potekale nekaj časa in so veljale za ukrep same po sebi) z zadostnim proračunom.51
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Kot vedno je težko določiti, kaj bo najbolje delovalo v določenih situacijah. Njen učinek je v veliki meri odvisen 
od konteksta, v katerem izvajate kampanjo. Vendar pa je treba pri načrtovanju kampanje odgovoriti na nekaj 
vprašanj: Kdo so ciljne skupine? Storilci ali žrtve? Kje so tarče? Določena soseska? Ali celotno mesto ali 
država? Kdaj bo kampanja delovala glede na izvajanje? Nenehno ali občasno? Kateri medij se bo uporabljal? 
Časopisi, radio, socialni mediji, ...? Kakšno sporočilo želite posredovati? Splošno ali točno določeno? Na vsa 
ta vprašanja bo treba odgovoriti v fazi načrtovanja.52 

Označevanje nepremičnin

Kot je že bilo prej omenjeno, nekateri viri navajajo, da se osemdeset odstotkov vlomov zgodi z namenom 
naknadne prodaje ukradenega blaga ali preprodaje. To pomeni, da bi bilo brez sprejemnikov blaga veliko manj 
tatov, zato je treba prednostno obravnavati tudi ravnanje z ukradenim blagom.53 Obstaja več ukrepov proti 
preprodaji (glejte spodaj), vendar je ključni ukrep označevanje premoženja, ki otežuje pretvorbo ukradenega 
blaga v gotovino ali njegovo neposredno uporabo. Poleg tega lahko ta ukrep pomaga zagotoviti, da je 
ukradeno blago zaseženo in vrnjeno zakonitemu lastniku.54 

Lastnino lahko označite tako, da dodate hišno številko in poštno številko z uporabo UV pisal, varnostnih 
oznak, naprav za radio-frekvenčno identifikacijo (RFID) ali rešitev mikrodot (rešitve, ki vsebujejo edinstveno 
kodiran digitalni podpis).55 Poleg tega imajo mobilni telefoni in tablični računalniki vgrajene možnosti za 
daljinsko blokiranje v primeru kraje, zaradi česar so te naprave manj dragocene in manj primerne za prodajo.56

Študije iz Zahodne Avstralije in Londona so pokazale, da je označevanje lastnine najučinkovitejše, če jih 
označi več kot 80 % lokalnih prebivalcev in če se izvaja skupaj s svetovanjem in obveščanjem javnosti o 
preprečevanju kriminala.57 
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OMEJENI 
DOKAZI ALI 
BREZ DOKAZOV

Alarmi 

Domneva se, da protivlomni alarmi delujejo predvsem odvračilno, saj se vlomilci izogibajo vlamljanju v hiše, 
kjer se zavedajo, da so nameščeni alarmi, kar povečuje tveganje, da bodo odkriti in prijeti. Nekaj obstoječih 
vrednotenj iz Anglije in Walesa pa je pokazalo nasprotujoče si rezultate. Nasprotno pa je vgradnja protivlomnih 
alarmov lahko dejansko kontraproduktivna, saj je povezana s povečanim in ne zmanjšanim tveganjem58 
vlomov z vstopom in poskusov vlomov.59 Obstaja več možnih razlag za ta presenetljivi rezultat. Ena od možnih 
razlag je, da lahko nekateri vlomilci najdejo načine, kako se izogniti alarmom ali jih premagati, da bi se izognili 
odkritju in zmanjšali tveganje aretacije.60 Kakovost alarma je v tem primeru pomemben dejavnik. Pogovori z 
obsojenimi storilci vlomov so potrdili te ugotovitve; z izjemo ene znamke protivlomnega alarma (ADT) storilcev 
protivlomni alarmi niso odvrnili.61 Vlomilci se lahko tudi zavedajo, da se policija in podjetja za varovanje zaradi 
velikega števila lažnih alarmov na alarm ne odzovejo takoj in ne pošljejo patrulje, zato imajo vlomilci čas, da 
končajo svoje delo in odidejo. Druga možna razlaga je, da lahko vlomilci prisotnost alarma razumejo kot znak, 
da je v hiši dragoceno blago. Morebitne koristi lahko v njihovi računici prevladajo nad povečanim tveganjem.62 
Poleg tega lahko stopnja izkušenosti storilca vpliva na to, kako gleda na alarme, saj bolj izkušeni storilci 
dojemajo alarme kot manj odvračilno sredstvo kot njihovi manj izkušeni kolegi. Drugi nasprotni argument 
je dejstvo, da alarmi niso stroškovno učinkoviti: so precej dragi in ne zmanjšujejo tveganja vlomov. Vendar 
podatki iz Francije kažejo, da so alarmi (sami po sebi in v kombinaciji z drugimi varnostnimi ukrepi) učinkoviti 
pri preprečevanju vlomov v hiše, sami po sebi pa ne ščitijo stanovanj. Kljub temu brez dodatnih informacij o 
specifikacijah in kontekstih, v katerih alarmi opravljajo svojo vlogo, državljanom ni priporočljivo svetovati, naj 
namestijo protivlomne alarme, saj bi jim to lahko dalo lažen občutek varnosti.63

04
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Kampanje za izboljšanje ozaveščenosti 

Strokovnjaki za preprečevanje kriminala se pogosto odločajo za kampanje ozaveščanja, s katerimi ljudi 
obveščajo o kriminalu in tako upajo, da bodo vplivali na njihovo vedenje. Medijska kampanja (vključno s 
spletnimi družbenimi mediji) je eden od elementov vseevropskega dneva, posvečenega vlomom v stanovanja. 
Vendar so raziskave pokazale, da so kampanje, ki se osredotočajo le na prenos znanja, redko uspešne. Po 
drugi strani lahko celo povečajo strah pred kaznivimi dejanji, namesto da bi učinkovito zmanjšale kazniva 
dejanja (tveganje) ali škodo.64 Poleg tega nismo našli nobene ocene učinka ali rezultatov kampanj za 
ozaveščanje, ki se osredotočajo na vlome v zasebna bivališča. 

Vendar se lahko ciljno usmerjene kampanje ozaveščanja, ki so vključene v celostni pristop, ki ga je mogoče 
razviti s pomočjo tega dokumenta, izkažejo za koristne. Še posebej, če upoštevate naslednje smernice. 
Najprej mora biti sporočilo stvarno, praktično in točno določeno. Ne govorite “Ne dajajte vlomilcem 
priložnosti”, temveč ljudem povejte, kaj natančno lahko storijo, da preprečijo vlom (na primer, da namestijo 
določeno vrsto ključavnice na vratih). Drugič, glede medija: kampanja mora uporabljati medijske kanale, 
ki ji omogočajo, da doseže ciljno občinstvo. Medijska agencija lahko na tem področju podpira delavce, ki 
se ukvarjajo s preprečevanjem kriminala. Kampanje je treba skrbno načrtovati tudi glede časa in trajanja. 
Ponavljanje (po obrokih) je primernejše od dolgotrajnih kampanj. Nenazadnje bi morale biti kampanje vedno 
del širšega in usklajenega pristopa k doseganju cilja. Da bi dosegli zmanjšanje kriminala, morajo izpolnjevati 
vsaj naslednja dva pogoja. Najprej se morajo poleg prenosa znanja in ozaveščanja osredotočiti na čustvene in 
doživljajske vidike spreminjanja vedenja. Drugič, spremljati in podpirati morajo druge pristope k preprečevanju 
kriminalitete (kazenskopravno, situacijsko, razvojno in skupnostno preprečevanje), in sicer tako, da se 
medsebojno dopolnjujejo in krepijo.65
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Ukrepi proti preprodaji blaga 

Kot je že bilo prej omenjeno, nekateri viri navajajo, da se osemdeset odstotkov vlomov zgodi z namenom 
naknadne prodaje ukradenega blaga. Razlika med številom zabeleženih vlomov in zabeleženimi primeri 
preprodaje kaže na to, da policija o številnih primerih preprodaje ni obveščena. Na podlagi raziskav na 
Nizozemskem lahko sklepamo, da je temna številka pri preprodajanju visoka: trije odstotki Nizozemcev, starih 
petnajst let in več - več kot 422.000 ljudi - priznavajo, da so bili občasno krivi preprodaje. Anketiranci in 
strokovnjaki so razkrili štiri okoliščine, ki olajšajo nakup ukradenega blaga. Najprej je tu razlika v ceni. Drugič, 
enostavnost nakupa ukradenega blaga. Tretjič, relativno majhno tveganje, da vas ujamejo. In končno, policija 
in pravosodni organi temu namenjajo premalo pozornosti.66 Te ugotovitve kažejo, da je pri zmanjševanju 
koristi od vlomov še vedno veliko možnosti za izboljšave. Opredelili smo več akterjev, ki lahko pri tem igrajo 
pomembno vlogo. 

Za začetek lahko javni organi vzpostavijo zbirke podatkov, v katerih lahko potrošniki preventivno registrirajo 
svoje blago, kar v primeru kraje olajša prijavo in poveča verjetnost ponovne pridobitve ukradenega blaga. 
Korak naprej je razvoj orodja, kot je StopHeling na Nizozemskem, ki državljanom in kupcem rabljenih 
predmetov omogoča, da prek serijske številke preverijo, ali je bil predmet registriran kot izgubljen ali ukraden 
(registrirajo se lahko le edinstveni predmeti). V tem primeru lahko obvestite policijo, da ukrepa. Število iskalnih 
zahtevkov se je s skoraj 456 000 leta 2014 povečalo na skoraj 670 000 leta 2015, v prvem četrtletju leta 2016 
pa je že preseglo 283 000 (ekstrapolirano na celotno leto 2016 je to skoraj 850 000). V tem smislu izgleda, 
da “StopHeling” izpolnjuje potrebo javnosti in kupcev rabljenih predmetov po preverjanju verodostojnosti 
predmeta, ki ga nameravajo kupiti. 67

Posledično lahko organi nadzora uvedejo ukrepe za nadzor trgovin z rabljenim blagom in zastavljalnic. Na 
Norveškem morajo tisti, ki želijo zakonito opravljati dejavnost trgovine z rabljenimi vozili, zaprositi policijo za 
dovoljenje. Policija lahko zavrne izdajo dovoljenja prosilcem s kazensko evidenco ali osumljenim trgovanja z 
ukradenim blagom ali odvzame dovoljenje, če utemeljeno sumi na njegovo zlorabo.68 Na Nizozemskem morajo 
kupci rabljenega blaga od leta 1880 registrirati kupljeno blago (kaj, kdaj in od koga kupijo). Od leta 2011 je 
razvita digitalna različica tega zapisa, ki je povezana s podatkovno zbirko StopHeling.69

Poleg tega lahko policija aktivno išče ukradeno blago tako, da redno preverja tržnice na prostem, ki so 
znane po tem, da se na njih prodaja ukradeno blago. 70 Danes je digitalni svet zelo razširjen in priljubljen, kar 
storilcem kaznivih dejanj ponuja novo infrastrukturo za nezakonito trgovanje. Če želimo preprečiti, da bi se 
kraje razmahnile stran od pozornosti, bi morala policija proaktivno iskati tudi na spletu.71

Nenazadnje lahko prispeva tudi privatni sektor. Na Norveškem lahko poklicna spletna mesta, ki prodajajo 
rabljene predmete, od prodajalcev zahtevajo, da se registrirajo tako, da ne morejo ostati anonimni.  Ročno 
se preverja tudi vse, kar se oglašuje za prodajo na “tržnici”, posebna pozornost pa je namenjena sumljivim 
oglasom. O morebitnih ukradenih predmetih obstaja nenehen dialog s policijo, v dvomljivih primerih pa je treba 
lastništvo dokumentirati s potrdili.72 Poleg tega registracija blaga omogoča povezavo ukradenega predmeta 
z žrtvijo, vendar številni državljani priporočila o registraciji blaga ne upoštevajo dosledno, pri vnosu serijskih 
številk pa prihaja do številnih napak. Ta proces bi bilo treba avtomatizirati ali vsaj spodbujati v okviru javno-
zasebnega partnerstva, kolikor je to mogoče. Poleg tega je treba preučiti razvoj metode, ki bi omogočila, da bi 
določeno blago, ki ni unikatno, na primer nakit, postalo unikatno.73

Vsi ti ukrepi, ki zmanjšujejo donosnost vlomov v stanovanja, zmanjšujejo trg in tržno vrednost ukradenega 
blaga, in so očitno dobra zamisel. Na žalost doslej ni bil dokumentiran noben učinek zmanjšanja števila 
vlomov.74 Kljub temu menimo, da so možne izboljšave, in spodbujamo temeljito preučitev, če se države članice 
odločijo za uvedbo katerega od zgoraj navedenih ukrepov. 

What works to prevent domestic burglaries?  I  13

04



ZAKLJUČEK: 

KAJ POMAGA PRI 
PREPREČEVANJU 
VLOMOV V 
STANOVANJA? 

Ciljno utrjevanje 

Kaj je to? 
Kombinacija okenskih ključavnic, notranjih 

luči, vratnih ključavnic in zunanjih luči

Kako deluje? 
S ciljnim utrjevanjem postane tarča manj 
primerna zaradi večjega tveganja in/ali 
večjega napora, ki ga je treba vložiti. 

Sosedska straža

Kaj je to? 
Sosedska straža spodbuja prebivalce, 

naj imajo oči in ušesa odprta ter 
pokličejo policijo, če opazijo ali slišijo kaj 

sumljivega.

Kako deluje? 
Vzpostavitev sistema sosedske straže 

naredi območje manj primerno, saj 
poveča tveganje in zmanjša možnosti. 

05
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Ograjevanje ulic

Kaj je to? 
Vrata v ulicah preprečujejo storilcem kaznivih 

dejanj dostop do ulic. 

Kako deluje? 
Z namestitvijo vrat v uličicah se povečajo 

prizadevanja, saj vlomilci ne morejo dostopati 
do ciljnih nepremičnin ali uporabljati uličic 

kot poti za pobeg. Ulična vrata povečajo tudi 
naravno opazovanje prebivalcev, s čimer se 

poveča tveganje za morebitne vlomilce. 

Ulična razsvetljava 

Kaj je to? 
Z izboljšano ulično razsvetljavo se poveča 

stopnja osvetljenosti ulice. 

Kako deluje? 
Večja osvetlitev poveča tveganje, da 

bodo morebitne priče prepoznale storilca 
kaznivega dejanja. 

Boj proti ponavljajoči se 
viktimizaciji

Kaj je to? 
Opredeliti je treba nepremičnine, pri katerih 
obstaja nevarnost ponovnih vlomov, da bi 

povečali izvajanje preventivnih ukrepov, kot so 
utrjevanje ciljev ali policijske patrulje. 

Kako deluje? 
Izvajanje teh ukrepov poveča napor in tveganje, 

ki sta potrebna za vlom v določene objekte. 

What works to prevent domestic burglaries?  I  15

05



1 Sorensen, D. 2003. ‘‘The Nature and Prevention of Residential Burglary: A Review of the International Literature with an Eye towards 
Prevention in Denmark.’’ Dostopano 19, julija 2004. www.jur.ku.dk/medarbejdere/davesorensen/Publikationer/Nature.pdf

2 A. Tseloni, R. Thompson, and N. Tilley (Eds.), Reducing Burglary, Cham: Springer, 2018.

3 T. Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, Poglavje 2.

4 C. Rogers, Alley-Gates and Domestic Burglary: Findings from a Longitudinal Study in Urban South Wales, The Police Journal 91:1 
(2016), https://dx.doi.org/10.1177/0032258X16683696.

5 E. Taylor, Honour among Thieves? How Morality and Rationality Influence the Decision-Making Processes of Convicted Domestic 
Burglars, Criminology & Criminal Justice 14:4 (2013), https://dx.doi.org/10.1177/1748895813505232.

6 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

7 Tseloni et al., Reducing Burglary.

8 Rogers, Alley-Gates and Domestic Burglary: Findings from a Longitudinal Study in Urban South Wales.

9 College of Policing, Safer Streets Fund - Crime Prevention Toolkit, Ryton-on-Dunsmore: College of Policing, 2021, https://whatworks.
college.police.uk/Research/Documents/Safer_Streets_toolkit.pdf.

10 Tseloni et al., Reducing Burglary.

11 A. Tseloni, R. Thompson, L. Grove et al., The Effectiveness of Burglary Security Devices, Security Journal 30 (2017), https://dx.doi.
org/10.1057/sj.2014.30.

12 Tseloni et al., Reducing Burglary.

13 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

14 S. Schat, The Dutch Centre for Crime Prevention and Safety: Quality Mark Pkvw EUCPN expert meeting, 2021 

15 O. Nauta, De Effectiviteit Van Het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Amsterdam: DSP - groep, 2004.

16 T. Bennett, K. Holloway, and D. Farrington, The Effectiveness of Neighborhood Watch, Campbell Systematic Reviews 4:1 (2008), 
https://dx.doi.org/10.4073/csr.2008.18.

17 P.-O.H. Wikström and K. Treiber, Beyond Risk Factors: An Analytical Approach to Crime Prevention, in: B. Teasdale and M.S. Bradley 
(Eds.), Preventing Crime and Violence, Cham: Springer International Publishing, 2017.

18 Bennett et al., The Effectiveness of Neighborhood Watch.

19 Bennett et al., The Effectiveness of Neighborhood Watch.

20 College of Policing, Safer Streets Fund - Crime Prevention Toolkit.

21 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

22 Tseloni et al., Reducing Burglary.

23 L. Hoppe and M. Gerell, Near-Repeat Burglary Patterns in Malmö: Stability and Change over Time, European Journal of Criminology 
16:1 (2018), https://dx.doi.org/10.1177/1477370817751382.

24 Tseloni et al., Reducing Burglary.

25 Hoppe and Gerell, Near-Repeat Burglary Patterns in Malmö: Stability and Change over Time.

26 Prav tam

27 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

28 Hoppe and Gerell, Near-Repeat Burglary Patterns in Malmö: Stability and Change over Time.

29 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

30 Hoppe and Gerell, Near-Repeat Burglary Patterns in Malmö: Stability and Change over Time.

31 Tseloni et al., Reducing Burglary.

32 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

33 College of Policing, Safer Streets Fund - Crime Prevention Toolkit.

34 Tseloni et al., Reducing Burglary.

35 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

36 Hoppe and Gerell, Near-Repeat Burglary Patterns in Malmö: Stability and Change over Time.

37 A. Sidebottom, L. Tompson, A. Thornton et al., Gating Alleys to Reduce Crime: A Meta-Analysis and Realist Synthesis, Justice 
Quarterly 35:1 (2018), https://dx.doi.org/10.1080/07418825.2017.1293135.

38 College of Policing, Safer Streets Fund - Crime Prevention Toolkit.

39 Prav tam

40 B.C. Welsh and D.P. Farrington, Effects of Improved Street Lighting on Crime, Campbell Systematic Reviews 4:1 (2008), https://dx.doi.
org/10.4073/csr.2008.13.

KONČNE 
OPOMBE 

What works to prevent domestic burglaries?  I  16



41 R.V. Clarke, Improving Street Lighting to Reduce Crime in Residential Areas, United States of America: Office of Community Oriented 
Policing Services, U.S. Department of Justice., 2008.

42 Welsh and Farrington, Effects of Improved Street Lighting on Crime.

43 Tseloni 

44 Clarke, Improving Street Lighting to Reduce Crime in Residential Areas.

45 A.A. Braga and D.L. Weisburd, The Effects of “Pulling Levers” Focused Deterrence Strategies on Crime, Campbell Systematic Reviews 
8:1 (2012), https://dx.doi.org/10.4073/csr.2012.6.

46 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

47 Prav tam

48 Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Effectmonitor Top 600: Resultaten En Effecten Van De Aanpak Top600 2018, 2018.

49 Prav tam 

50 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

51 K. Bowers and S. Johnson, The Role of Publicity in Crime Prevention: Findings from the Reducing Burglary Initiative, Bowers, K. J. and 
Johnson, S. D. (2003) The role of publicity in crime prevention: findings from the Reducing Burglary Initiative. Home Office Research 
Study (272). (2003).

52 K. Bowers and S. Johnson, Using Publicity for Preventive Purposes, in: N. Tilley (Ed.), Handbook of Crime Prevention and Community 
Safety, Cullompton, Devon: Willan, 2005.

53 H. Ferwerda, T. Ham, L. Scholten, and D. Jager, Focus Op Heling. Een Onderzoek Naar Het Functioneren Van De Helingmarkt, Het 
Beleid Tegen En De Gevolgen Van Heling 2016.

54 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

55 College of Policing, Safer Streets Fund - Crime Prevention Toolkit.

56 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

57 College of Policing, Safer Streets Fund - Crime Prevention Toolkit.

58 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

59 Tseloni et al., Reducing Burglary.

60 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

61 Tseloni et al., Reducing Burglary.

62 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

63 Tseloni et al., Reducing Burglary.

64 European Crime Prevention Network, Awareness-Raising Never Hurt Anyone, Did It?, Mythbuster, Brussels: EUCPN, 2020, https://
eucpn.org/document/mythbuster-awareness-raising-never-hurts-does-it.

65 Prav tam

66 Ferwerda et al., Focus Op Heling. Een Onderzoek Naar Het Functioneren Van De Helingmarkt, Het Beleid Tegen En De Gevolgen Van 
Heling.

67 Prav tam

68 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

69 Ferwerda et al., Focus Op Heling. Een Onderzoek Naar Het Functioneren Van De Helingmarkt, Het Beleid Tegen En De Gevolgen Van 
Heling.

70 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

71 Ferwerda et al., Focus Op Heling. Een Onderzoek Naar Het Functioneren Van De Helingmarkt, Het Beleid Tegen En De Gevolgen Van 
Heling.

72 T. Bjørgo and Y. Carlsson, Early Intervention with Violent and Racist Youth Groups, NUPI Paper No. 677, Oslo: Norwegian Institute of 
International Affairs, 2005.

73 Ferwerda et al., Focus Op Heling. Een Onderzoek Naar Het Functioneren Van De Helingmarkt, Het Beleid Tegen En De Gevolgen Van 
Heling.

74 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Poglavje 2.

What works to prevent domestic burglaries?  I  17



Navedba

EUCPN (2021). Kaj pomaga pri preprečevanju vlomov v stanovanja? Bruselj: EUCPN. 

Pravno obvestilo

Vsebina te publikacije ne odraža nujno mnenja katerekoli izmed držav članic EU ali kateregakoli organa ali 
inštitucije EU ali Evropske skupnosti.

Avtorji/uredniki

Dorien Stevens, referentka za politiko in prakso, sekretariat EUCPN. 

Del projekta Sekretariat EUCPN, maj 2021, Bruselj

S finančno podporo programa Evropske unije za preprečevanje kriminala in boj proti njemu

Evropska komisija - Generalni direktorat za notranje zadeve

What works to prevent domestic burglaries?  I  18



CONTACT DETAILS

EUCPN Secretariat

Email: eucpn@ibz.eu

Website: www.eucpn.org

	 TWITTER.COM/EUCPN

		 FACEBOOK.COM/EUCPN

	 LINKEDIN.COM/COMPANY/EUCPN

http://www.twitter.com/eucpn
http://www.facebook.com/eucpn
http://www.linkedin.com/company/eucpn

