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Najpomembnejši vidni dogodek 
naše organizacije je letni banket, ki 
je bil letos v hotelu Hyatt Regency 
v Birminghamu. Na njem srečuje-
mo detektivi iz različnih okolji, z 
različnimi specializacijami, izkuš-
njami in znanji. Tu se izmenjujejo 
mnenja in sklepajo nova poslovna 
in osebna prijateljstva, dogovarja-
mo se o politiki združenja v prihod-
nje in o akcijah, ki jih je potrebno 
izpeljati. Letos se je tudi zamenjalo 
vodstvo. Novi predsednik je postal 
g. John Edwards.

WAPI na banketu podeli pri-
znanja najuspešnejšim članom, ki 
so predlagani in ki gredo skozi siti 
komisije za nagrade in upravnega 
odbora. Letos je bil za priznanje 
Barry Trigwell izstopajoči med-
narodni poizvedovalec leta pred-
lagan, (predloga sta bila iz ZDA 
in Nemčije), in kasneje potrjen 
g. Andrej Dvoršak, kot tretji de-
tektiv, ki je prejel to častno prizna-
nje za svoje delovanje. G. Dvoršak 
prihaja iz Slovenije kjer je detek-
tivska dejavnost sorazmerno mla-
da, vendar ima dobro podlago v 
lokalni zakonodaji, ki je objavljena 
tudi v angleščini, enako kot njihov 
poklicni kodeks, katerega poglavit-
ni avtor je bil letošnji nagrajenec, 
sicer aktiven na mednarodni ravni, 
kjer je dobro znan in uveljavljen.

Priznanje »The Barry Trigwell 
Outstanding International Inve-
stigator of the year« nosi ime po 
detektivu Barryju Trigwellu, ki 

ga ni več med nami. Umrl je pod 
roko kriminalca med opravljanjem 
detektivskih dolžnosti. V spomin 
na častnega detektiva je WAPI 
eno od treh nagrad (drugi dve 
sta: The Patrick Flynn Outstan-
ding UK Investigator of the year 
in The Frank Battes Outstanding 
Newcomer of the year) poimenoval 
po njem. G. Dvoršaku jo je izro-
čila gdč. Srah Trigwell, hčerka 
našega pokojnega kolega.

WAPI je ena večjih detektivskih 
organizacij s sedežem na Piccadi-
ly-ju v Londonu, ki deluje tako lo-
kalno kot globalno. Trenutno ima 
okoli 470 članov iz 35 držav. Gradi 
na načelu, da je bolje manj članov, 
toda takih, ki postavljajo kodeks 
poklicne etike, moralo in zakone 
na prvo mesto svojega delovanja.

Ideja za ustanovitev organizacije 
se je porodila g. Stuartu Wither-
su (na sliki v ozadju) leta 1999, ko 
se je Velika Britanija pripravljala 
na uvedbo licenciranja detektivov 
in drugih, ki delajo na področju za-
sebne varnosti. Organizacija je bila 
uradno predstavljena javnosti v za-
četku leta 2000. Glede na to, da v 
Angliji deluje ABI (Združenje bri-
tanskih preiskovalcev) že okoli 90 
let, je vsaka nova organizacija ob 
tolikšni tradiciji in popularnosti, 
tvegano početje. Izkazalo se je, da 
mnogi detektivi želijo organizacijo, 
ki bo odločno in brezkompromisno 
zastopala njihove interese pred dr-
žavnimi organi. 

WAPI je bila ustanovljena ob 
pravem času, da se je zoperstav-
ljala vladnim pobudam, ki jih je 
smatrala kot škodljive zasebnemu 
sektorju poizvedovalne industrije. 
Da smo lažje zastopali stališča 
članstva smo se povezali v Zdru-
ženje predstavnikov detektivov in 

skupaj z drugimi sorodnimi orga-
nizacijami nastopali kot sogovor-
nik administracije.

Kljub začetnim težavam, ko smo 
se morali dokazati, da so nas nam 
enake organizacije priznale in spre-
jele, smo uspeli, za kar gre zasluga 
ustanovnim in drugim članom, ki 
jim ni bilo žal lastnega denarja in 
časa za delo v WAPI in za skupne 
cilje vseh nas – poklicnih poizve-
dovalcev. Tako smo postali ključna 
organizacija v Angliji, ko gre za 
debato o licenciranju detektivov in 
zakonodajo, ki ureja to področje.

Čeprav oblasti licenciranje iz 
leta v leto odlagajo, ker še niso re-
šena vsa vprašanja, je to še vedno 
ena naših ključnih nalog in budno 
spremljamo, kaj se dogaja v zvezi 
s tem. Istočasno je pred nami že 
nova naloga, vzpostavljanje koncep-
ta in vplivanje na zakonodajo EU, 
da bo, kolikor je največ mogoče, 
usklajena in nam bo omogočala de-
lovanje znotraj celotnega prostora 
EU. Doseči moramo, da bodo zako-
nodaje omogočale, da bodo pogoji 
za dejavnost podobni. Pri tem so 
dragoceni vsi, ki so pripravljeni po-
magati in ki imajo široke horizonte. 
Tak je tudi slovenski detektiv An-
drej Dvoršak, ki je povezan z našo 
organizacijo od njenega začetka in 
se zaveda, da sta za razvoj dejav-
nosti pomembni močna lokalna in 
mednarodna mreža detektivov, ki 
delujejo v skladu z zakoni, ki mora-
jo biti taki, da nam delovanje sploh 
omogočajo. Bil je tudi med prvimi 
člani skupine UK2, ki je komple-
mentarni del WAPI in predstavlja 
stičišče detektivov vsega sveta. Da-
nes ima UK2 že nad 750 aktivnih 
članov, članstvo pa še narašča.
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Gdč. Srah Trigwell izroča priznanje za 
dosežke detektivu Andreju Dvoršaku.
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1) Bivši predsednik in soustanovitelj WAPI, 
lastnik 1st Priority Investignations


