
Zavarujte se pred vlomi - vlomilci niso na dopustu!  

 

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odp ravljate na dopust, policisti in kriminalisti 

svetujemo:  

• Ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta  in zaklenjena. Ne 

pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih.  

• Vrednejše predmete shranite na varno mesto.  

• Poprosite svoje znance ali sosede, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje , 

dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik ipd.  

• Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni : ne puščajte vidnih sporočil, da ste 

kam šli, ali sporočil na telefonskem odzivniku; ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod 

predpražnikom ipd.; ne odstranjujte rož z okenskih polic; ne zastirajte oken z zavesami, polkni 

ali roletami ipd.  

• Zaradi praznikov bo najverjetneje praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. 

Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino  in 

tako poskušate preprečiti morebiten vlom.  

• Že najmanjše samozaš čitno ravnanje  (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni 

prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, 

alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca  od vloma in prepreči drugo 

škodo.  

• Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem ! Tudi varnostno 

verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in 

videodomofone ter kukala na vhodih.  

• Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokli čite telefonsko številko 113 ali 

najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. 

Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo 

preiskavo (ne dotikajte se stvari, ne sprehajajte se po prostoru ...).  

• Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo !  

• Naj vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v 

vozilih na vidnih mestih ne puš čate torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih 

predmetov ! Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in 

prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali 

parkiriščih.  

• Med prazniki, ko denarne ustanove niso odprte, velja večjo pozornost nameniti tudi pri 

dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, ali vas pri dvigovanju denarja kdo ne opazuje, 

ne štejte in ne kažite denarja na ulici ter se izogibajte neosvetljenih, samotnih krajev!  

  

Če se vam kljub temu zgodi kakšna neprijetnost, ki zahteva obravnavo policije, oz. ko menite, da gre 

za kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujemo, da se 

nemudoma obrnete na najbližjo policijsko postajo ali pa dogodek prijavi te na interventno 

številko policije 113.  


