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Spošt. Predsednik / Predsednica

Pri Službi za jezikovne pravice Zajezik smo se v sodelovanju z odveniško ekipo posve>li 
vprašanju mazaških akcij, ki so v prejšnjih mesecih prizadele nekatere slovenske kulturne domove 
in spomenike padlim v NOB. Prepričani smo namreč, da je ob teh primerih potrebno nujno 
ukrepa> tudi z uradno prijavo, ker bo tako zabeležen zlonamerni napad na to, kar priča o slovenski 
prisotnos> v deželi Furlaniji Julijski krajini in bodo morali varnostni organi sproži> preiskavo ter 
povzročitelje primerno kaznova> v primeru, da jih bodo zasačili. 

V primeru vandalskega dejanja je najbolj pomembno, da zadevo prijavi >s>, ki je v prvi vrs> 
prizadet oziroma, ki utrpi škodo, in to so lastniki objektov, nad katerimi je povzročena škoda. V ta 
namen smo torej sestavili navodila, kako je potrebno ukrepa>, ko društvena lastnina oziroma 
imovina doživi eno ali več vandalskih dejanj, med katera spadajo: mazaške akcije, oskrunitve, 
nedovoljeno in žaljivo plaka>ranje, itd. Ta navodila vam posredujemo s povabilom, da jih 
upoštevate in na tak način zavarujete našo skupno kulturno in zgodovinsko dediščino. Služba za 
jezikovne pravice Vam ostaja na razpolago za katerokoli morebitno vprašanje ali pojasnilo, za kar 
vam je na voljo naslov elektronske pošte info@zajezik.eu.  
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Navodila društvom za ukrepanje v 
primeru vandalskih dejanj

Svetujemo, da v primeru vandalskih dejanj, katerih cilj je poškodovanje tuje stvari, ki je v las> slovenskih 
društev, upoštevate ta navodila: 

1. v čim krajšem času poškodovano stvar (tudi nepremičnino) fotografirajte in zberite morebitne 
dokaze (imena prič, posnetke); 

2. na najbližji postaji organov kazenskega pregona (npr. na najbližji postaji karabinjerjev ali policije) 
podajte ustno ovadbo; 

3. ovadbo morate poda> v roku treh mesecev od dneva, ko se predstavniki/-ce društva seznanijo s 
kaznivim dejanjem; po tem roku storilcev/storilk ne bo več mogoče preganja>; seveda je 
priporočljivo čim hitrejše ukrepanje;  

4. ovadbo mora poda> uradni zastopnik/uradna zastopnica društva, ki ga/jo določa statut; to pomeni, 
da mora ovadbo praviloma poda> predsednik/predsednica društva; 

5. če društvo ni lastnik nepremičnine ali poškodovane stvari, je priporočljivo (ne pa nujno), da 
kazensko ovadbo poda tudi lastnik; 

6. v prilogi k ovadbi predložite dokazno gradivo (fotografije, videoposnetke); 

7. organi kazenskega pregona bodo sestavili zapisnik in ga posredovali pristojnemu tožilstvu; 

8. pridobite kopijo zapisnika; 

9. kopijo zapisnika čim prej posredujte službi Zajezik na e-naslov: info@zajezik.eu;  

10. za nadaljnje korake v zvezi s kazensko ovadbo bodo poskrbeli odvetniki/odvetnice, ki jim bomo v 
dogovoru z oškodovanim društvom posredovali zadevo.  
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