KAJ JE VANDALIZEM?

Vandalizem
in mesto

1.oznaka vandalizma

Prostorski vidiki vandalizma

Vandalizem je pojav v našem okolju,
ki vključuje več oblik poškodbe
lastnine. Cilj izobraževanja o
vandalizmu je preprečevanje
vandalizma.
Problem vandalizma je problem
etičnih vrednot v družbi.
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Predavateljica: Dr. Tanja Simonič Korošak mag. kraj. arh.
OBLIKOVANJE KRAJINE Tanja Simonič Korošak s.p.
Gornja Radgona
september 2011
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V Slovenski zakonodaji govori o vandalizmu
Zakon o varstvu javnega reda in miru ZVJRM 1 Ur.l. RS, št. 70/2006,
ki v 16. členi pravi:

OD KJE IZVIRA IME?
Ime vandalizem izhaja iz imena germanskega
plemena Vandalov, ki so v 5. stoletju n. št.
napadli in zavzeli antični Rim. Temu je sledilo
neusmiljeno uničevanje hiš in spomenikov.

2.

16. člen
(vandalizem)
Kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali
kako drugače v nasprotju z namenom uporabe
ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne
infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura,
javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave
in naprave na rekreativnih površinah, igrala na
otroških površinah in podobne javne naprave, se
kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000
tolarjev. (208 do 417 EUR)

Leta 1933 je Raphale Lempin na Mednarodni
konferenci za združenje kriminalnega prava
predlagal potrditev novega oblike kriminala, to
je vandalizma, ki naj bi pomenil uničevanje
kulturnih in umetniških del. Čeprav takrat
predlog ni bil sprejet, pa so kasneje sprejeli
termin v nacionalne zakonodaje.

oblike
vandalizma
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VZROKI IN POSLEDICE VANDALIZMA
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VZROKI IN POSLEDICE VANDALIZMA
Posledice vandalizma so različne, delimo pa jih v dve ključni
skupini:
1. Materialna škoda je škoda, ki nastane na premoženju in jo
vrednotimo v denarju, potrebnem za nadomestilo, popravilo
ali zamenjavo poškodovane lastnine. Škodo morajo plačati
lastniki poškodovanega imetja oziroma davkoplačevalci.

Med temeljnimi vzroki za nastajanje
vandalizma različni avtorji naštevajo
predvsem:
• Razpad vrednot v družbi in sicer slabo stanje v
družbi,
• Slaba starševska vzgoja, ter
• Nepravilno oblikovane prvine okolja (materiali,
nepoznavanje vzdrževanja).

Znanstvene študije kažejo, da so najpogostejši vandali:
 Moškega spola, med 10 in 25 let starosti
 Najpogostejše poškodbe so grafiti
 Najpogostejši čas v tednu, ko je prišlo do vandalizma je čas
medsončnim zahodom in vzhodom konec tedna (vikend)

2. Nezadovoljstvo in strah ljudi, ki se počutijo ogrožene pa je
nematerialna škoda, ki je pogosto težke popravljiva in rešljiva
kot popravilo materialne lastnine.
Posledično se vandalizirane prostore vse redkeje uporablja,
kar pogosto vodi v nadaljevanje in slabšanje stanja, obenem
pa je kvaliteta bivanja v takem okolju izjemno zmanjšana.
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DEJAVNIKI, ZARADI KATERIH NAJPOGOSTEJE PRIHAJA DO VANDALIZMA

Zakaj prihaja do vandalizma?

Dolgočasje-zdolgočasenost

Postavljaštvo

Vzhičenost

Maščevanje

Globoka jeza
na starše,
učitelje, družbo
borba za
pravice (npr.
živali)

Pritisk

Alkoholizempijanstvo

Spontano
oportunistično
vedenje

politično motiviran
vandalizem

Neodziven
šolski sistem

Pomanjkanje ustreznih
športno rekreativnih
programov

Pomanjkanja
nadzora staršev
Celo rekreacijski
program sam

Razbito steklo
Grafiti
Tatvina
Požig
Razgrajanje
Uživanje alkohola/drogiranje na licu mesta

4. ONEČAŠČENJE, POPAČENJE (nanašanje sporočil na stene,
spreminjanje javnega sporočila – grafiti)
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Različne uprave parkov poročajo, da so
najpogostejše oblike vandalizma:
Poškodbe miz in klopi
Sten
Javnih stranišč
Rekreacijske opreme
Dreves
Luči
Znakov
Smetnjakov
Vrat
Trate

TIPI VANDALIZMA

2. UNIČENJE (uporaba lesenih delov ograje za kurjenje, razbijanje oken,
razbijanje luči v parku)
3. ODSTRANITEV (kraja znakov, kraja žarnic, kraja delov parkovne
opreme)

Zavist

Nestrinjanje z
osebo ali družbo
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1. UPORABNIK SPREMENI OBSTOJEČE (bližnjica čez zelenico, uporaba
smetnjaka kot lestve

Drogiranje

Nezaposlenost

Jeza

Članstvo v
‘gangih’

KLASIFIKACIJA OBLIK POŠKODB PRI VANDALIZMU
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PREDVIDLJIVOST VANDALSKIH CIKLOV
Večina primerov se dogodi med vikendom, zvečer, med 22h in 2
ponoči
Pogosto se dogodi v določenem letnem času in obdobjih, kot so:
Športne tekme
Noč čarovnic
Spomladanski vikendi maja in junija (predvsem petek in
sobota zvečer)
Tople poletne noči
Zadnji teden v avgustu pred začetkom šole

Najpogosteje so se poškodbe dogodile poleti.
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3 kakšne so posledice
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Koga vandalizem prizadene?

POSLEDICE VANDALIZMA:

vandalizma?
koga vandalizem
prizadene?
prizadene?
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 Materialna škoda (ki jo plačajo davkoplačevalci
oz. lastniki poškodovanega imetja
 Nezadovoljstvo in strah ljudi, ki se počutijo
ogrožene
Posledično se vandalizirane prostore vse manj
uporablja
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Koga vandalizem prizadene?

Koga vandalizem prizadene?

POKOPALIŠČE V LOGU POD MANGARTOM, 2008
Neznanci oskrunili grobove Bošnjakov z
nacionalističnimi oznakami na pokopališču iz 1.
svetovne vojne, 75 grobov poškodovanih
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Koga vandalizem prizadene?

MARIBOR, POKOPALIŠČE, 2008
25 nagrobnikov poškodovanih. Kazen 5 let zapora
Pokopališče je ograjeno, z nadzornimi kamerami, fizično stražo

Koga vandalizem prizadene?

KOČEVJE, SEPT. 2011
Kulturna dediščina kot tarča vandalizma, Kranj,2010
kip kraljične ob vodnjaku Janeza Nepomuk

OBČINA POLZELA, 2008
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Koga vandalizem prizadene?

Polomljene so krošnje novo nasajenih dreves, izruvani leseni tlakovci na športnem
igrišču, uničeni prometni znaki, prevrnjeni smetnjaki, uničeni so koši za smeti, razbita so
otroška igrala, … Zavoljo vandalizma je na področju infrastrukture ogromno škode,
21 prav
tako so veliki stroški s čiščenjem javnih površin

Koga vandalizem prizadene?

Prevračanje košev za smeti, zažiganje zabojnikov na ekoloških otokih, razbijanje in razgrajanje
pred vrati Srednje šole Kočevje ter splošno uničevanje družbenega imetja, je žal v Kočevju
stalnica in postaja vse večji problem.
Barabini oz. skupina teh se je v noči iz sobote na nedeljo z ognjem spravila na razstavo »Na
pomoč! Gasilstvo na Kočevskem«, ki jo je Pokrajinski muzej Kočevje pripravil in odprl 18. junija,
pred mladinsko gasilsko olimpijado. Zgorelo je devet od skupno 21. tabel, ki so predstavljale
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130 letno zgodovino gasilstva na Kočevskem.

NAJPOGOSTEJŠE TARČE VANDALIZMA

Vse več ljudi svoje nezadovoljstvo izraža z
vandalizmom, LJUBLJANA, AVGUST 2011
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KAKŠNE STROŠKE NOSI SKUPNOST:

šole,
parkovne površine,
objekti za igro in rekreacijo,
območja poslovnih dejavnosti

Upoštevati je treba dve obliki škode/stroškov:
Finančno breme, ki ga plačajo davkoplačevalci.
Zmanjšanje kakovosti bivanja lokalnih prebivalcev.
Ti se kažejo tako v estetskih problemih, pa tudi v
oblikah kot je strah, stres in nadloga

Vandalizem na gozdni učni poti v Studenškem
gozdu, Maribor, februar 2011
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KAKO SE USPEŠNO SOOČITI Z VANDALIZMOM?

4.

S KAKŠNIMI UKREPI
V PROSTORU USPEŠNO
MANJŠATI PRILOŽNOSTI ZA
VANDALIZEM?
VANDALIZEM?

KORAKI PREPREČEVANJA VANDALIZMA V NAČRTOVALSKEM PROCESU:






Načrtovanje
Materiali
Vzdrževanje
Nadzor
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NAČRTOVALEC NAJ BI OBLIKOVAL OKOLJE TAKO, DA
PREKINE TA SPLET SITUACIJ IN ZMANJŠA
PRILOŽNOSTI ZA VANDALIZEM:

 ANALIZA ŠKODE ZARADI VANDALIZMA
Analiza zaporednih dogodkov in situacij, ki v veliki meri
spodbujajo vandalizem

NAMERNO UTRJEVANJE
PRETIRANE KONSTRUKCIJE
ODSTRANITEV DOLOČENE STRUKTURE
OBLIKOVALSKI PROGRAM, KI OLAJŠA NADZOR POLICIJE
- ravna površina, ne razgibana,
- ni grmovnic zaradi preglednosti,
- kovinske ograje,
- intenzivna razsvetljava,
- dobre nadzorne aparature (kamere itd.)
Dr. Tanja Simonič Korošak I VANDALIZEM IN PROSTOR: prostorski vidiki vandalizma I Gornja Radgona I september 2011 I 30

SPLOŠNE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:
 načrtovati in umestiti parkovno opremo na način, da
zmanjšamo konfliktnost rab. Vandalizem je pogosto
posledica slabega načrtovanja prostora

Principi
 Vplivati na nezavedne vedenjske procese:
bolj prijetna zgradba ali ureditev- manj možnosti za negativno
vedenje

Takojšen odziv na nastalo situacijo, da ne pride do
nadaljnjega vandaliziranja

 Zavedati se frustracij, ki jih pomeni slabo načrtovanje
 Oblikovati ekstenziven upravljalski načrt in
programske spremembe da bi se soočili s socialnimi
problemi in nezadovoljstvom, s tem pa zmanjšali priložnosti za
vandalizem
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SPLOŠNE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:
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SPLOŠNE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:

 zagotoviti dovolj dostopov v park. Premalo možnosti
vodi v poškodbo ograj, ustvarjanje bližnjic

SPLOŠNE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:

 ustvariti raznolika prizorišča, v katerih se lahko
zadržujejo različni uporabniki, namesto ene same
skupne površine. Izognemo se konfliktom med
različnimi skupinami uporabnikov (kar lahko vodi v
nadlegovanje)
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 postaviti trajne naprave – opremo, kot so smetnjaki,
klopi, piknik prostori na način, da ni mogoče plezati
nanje (da bi zlezli na streho, zid itd.)
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PODROBNEJŠE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:
SPLOŠNE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:

SPLOŠNE NAČRTOVALSKE SMERNICE GLEDE VANDALIZMA:

 postaviti okna in svetlobnike izven neposrednih
vidnih polj na glavni poti, s tem zmanjšamo njihovo
možnost kot tarče. Posebej ranljiva okna naj bodo iz
pleksija ali ojačana z mrežo

 zgraditi vrata ali količke, ki preprečujejo neposreden
dostop avtov (lahko pa jih premaknemo pri
vzdrževalnih delih), tako zmanjšamo tatvine in
uničevanje lastnine
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Stene
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Telefonske govorilnice, druga urbana oprema
•
•
•
•
•
•

ograditi javna območja, ki so določen čas
zaprta
izogibanje visokih, solidnih sten in vrat, saj
zmanjšujejo preglednost
Uporabiti gradiva, ki jih je zlahka čistiti in
barvati
Uporabiti beton temnejše barve, z grobo
teksturo, da ne spodbudimo risanje grafitov
Izogibati se velikim izpostavljenim svetlim in
gladkim površinam
Odstraniti nepotrebne ograje, da
zmanjšamo frustracijo in moteč občutek

•
•
•

•
•

Mize in klopi

Izbrati kakovostne izdelke
Postaviti na vidna in pregledna mesta
Urediti nadzor s kamerami

•
•
•
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Smetnjaki
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•
•

Postaviti klopi vzdolž poti tako, da ne spodbujamo hoje po
bližnjici čez trato ali cvetlične grede
Za piknik mize uporabiti svetlo barvan les s površinsko zaščito,
ki je manj zanimiva za rezljanje
Fiksirati na temelje
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Luči

Znaki

Uporabiti trpežne smetnjake, ki zmanjšajo možnost poškodbe
Postaviti več smetnjakov tam, kjer se pojavlja več smeti
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Izogibanje velikim svetlim površinam da se zmanjša možnost za
risanje grafitov
Za znake, oznake, kažipote uporabiti težko gradivo (les, kovina),
da jih ni mogoče premakniti. Znaki naj bodo čim bolj na široko
pričvrščeni na nosilce, da čim manj table štrli navzven, s tem
zmanjšamo željo po tem, da bi odtrgali
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•

Uporabiti luči, ki imajo razčlenjeno obliko in ne prevelike svetilne površine.
Okrogle luči so zelo privlačne za metanje kamnov
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Stopnice, zidci in ograje
•

•

Zasaditev
•
•
•

Urediti stopnice, zidce in ograje tako, da onemogočajo deskanje
(skejtanje) po njih, saj to povzroči poškodbe kamnitih / betonskih
robov in kovinskih ograj
Na obstoječe stopnic in zidce namestiti kovinske čepe (na voljo so
različne oblike), ki preprečijo vožnjo po robovih
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Načrtovanje aktivnosti

•

Vzpostavite proceduro poročanja o
poškodbah, če so poškodbe nenamerne in
posledica slabega oblikovanja, je treba
spremeniti zasnovo / opremo

•

Urediti redni redarski / policijski nadzor
tistih, ki park in okolico poznajo, s tem pa
povečamo zaznavo varnosti in spodbujamo
rabo parka
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Načrtovanje aktivnosti

•

organizirajte zidno slikarijo, mestoma
dovolite spontano umetniško izražanje, s tem
zmanjšate manj sprejemljive grafite

•

Zagotoviti hitro in učinkovito vzdrževanje
površin, da ne pride do nadaljnjih poškodb,
zanemarjanja ali napačne rabe površin in
opreme
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Načrtovanje aktivnosti

Novozasajena drevesa zaščititi z opornimi količki
Utrditi trato na križiščih poti in vzdolž bližnjic
Redno odstranjevati vse odpadle, polomljene bolne dele rastlin in
vso dotrajano zaščito (količki, vrvice, zastirke), ki bi spodbujale k
vandalizmu

50

•

Ponudite finančno podporo mladostniškim
skupinam, da zmanjšate škodo in pomagate
vzdrževanju

•

Privabite več uporabnikov prostora / parka z
dodatnimi programi: ples, dnevi družine,
kulturno umetniško praznovanje, gledališče
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Načrtovanje aktivnosti
•

Načrtovati operativne ure delovanja različnih
dejavnosti in objektov (rekreacijski centri,
bazen,) da bodo sočasni odprti s potrebo po
njihovi rabi. Zaprte zgradbe in nedostopni
objekti ustvarjajo frustracijo, in vodijo v
maščevalno uničevanje ali nedovoljeno,
nenadzorovano rabo.

Hvala za pozornost!
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