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SPOŠTOVANI! 

Število kaznivih dejanj iz leta v leto vztrajno narašča. 

Pri preiskovanju kaznivih dejanj opažamo, da še vedno
naredimo premalo za zaščito svojega premoženja. 

PREBERITE ZLOŽENKO in se vprašajte, kaj lahko sami
storite, da ne boste žrtev kaznivega dejanja. 

Z upoštevanjem nasvetov 
lahko sami pripomorete k večji varnosti. 

KAJ LAHKO NAREDIM?

� Najpogostejši način vloma v stanovanja in stanovanjske hiše je
lomljenje ključavnic. Nezaščiten zunanji del cilindrične
ključavnice je lahek plen vlomilcev. Preverite svoje 
cilindrične ključavnice. Primerjajte stroške 
montaže ščita in stroške, ki lahko 
nastanejo zaradi vloma. 

� Varovanje lahko nadgradite s protivlomnimi vrati, 
kakovostnimi ključavnicami ali z namestitvijo prečne
zapore. 

� Predlagamo vgradnjo kakovostne alarmne naprave, po
možnosti povezane s podjetjem za varovanje. Izvedbo alarmnega
sistema prepustite strokovnjaku. 

� Če je stanovanje v pritličju, zaščitite okna z varovalnimi
protivlomnimi folijami ali vgradite mehansko zaščito na okenskih
krilih. 

� Razmislite o namestitvi senzorskih luči in montaži magnetnih
stikal (na okna in vrata) za sprožitev alarma . 

� Vgradite alarmno napravo, povezano s podjetjem za zasebno
varovanje ali o tem obvestite sosede. 

� Ob daljši odsotnosti se dogovorite s sosedi ali sorodniki, da
vam praznijo poštni nabiralnik, dvigajo in spuščajo rolete, večkrat
parkirajo pred vašo hišo in podobno, s čimer boste dajali vtis, da
ste doma. 

� V času odsotnosti izključite zvonec na telefonu. 

� Spremenite uvodni govor »Trenutno nas ni doma…« na
telefonski tajnici in ne pokažite okoliščin, ki kažejo na vašo
odsotnost. Predlagamo uporabo časovnih stikal za vklop luči,
radia, … 

� Ne puščajte ključev pod predpražniki, v koritih za rože, na
okenskih policah ipd., saj jih bodo storilci iskali prav tam. Ne
pišite svojega naslova na obeske ključev, saj jih lahko izgubite ali
pa vam jih ukradejo.

� Svetujemo vam, da gotovine ne hranite doma, ampak jo
zaupate denarnim ustanovam. 

� Za neznance so otroci lahek vir pridobivanja informacij o
vašem stanovanju ali hiši. Otroke podučite, naj neznani osebi ne
dajejo podatkov o vašem premoženju in odsotnosti. 

� Ne puščajte avtomobilskih ključev v vozilu, garaži ali na vidnih
mestih v v stanovanju ali hiši. Vozilo zaklepajte tudi, ko ste doma.

POMEMBNO! 

Zapišite si karakteristične lastnosti vrednejših predmetov. Predmete
fotografirajte, še zlasti je to priporočljivo za nakit in umetniška
dela. Če je mogoče, predmete OZNAČITE z gravuro ali z 
UV-pisalom. Ob prijavi kaznivega dejanja ne pozabite povedati, da
so predmeti označeni. Takšne predmete bo lažje najti in vrniti. Na
vaši POLICIJSKI POSTAJI lahko, po posvetu z vodjo policijskega
okoliša, dobite nalepko ki bo opozarjala, da so v vašem stanovanju
predmeti označeni. Pokličite vodjo policijskega okoliša, ki vam bo z
veseljem posredoval več informacij.




