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Varno na javnih mestih

Nekaterim kriminalnim dejanjem ste najbolj
izpostavljeni na javnih mestih, še posebej
tam, kjer je gneča, npr. v trgovinah, na
tržnicah, na avtobusnih in železniških
postajah, v javnih prevoznih sredstvih, na
prireditvah in drugje, kjer storilci dejanje
lažje storijo, se skrijejo ali pobegnejo. Če

storilec opazi Vašo nepazljivost pri ravnanju z denarjem, denarnico, torbico
in  vrednejšimi predmeti, toliko prej si bo za žrtev izbral prav Vas! 

Opisali bomo nekaj kritičnih trenutkov, pri katerih lahko hitro postanete
žrtev kaznivega dejanja, obenem pa Vas želimo opozoriti na nekatere
samozaščitne ukrepe! 

Nošenje in uporaba
denarnice

Tatvine denarnic so zelo
pogoste. Zapomnite si, da je
»delovno okolje« žeparjev
tam, kjer je množica ljudi in
velika gneča. Žeparji so
storilci različnih starosti in

njihove sposobnosti so predvsem dobro
opazovanje in velika iznajdljivost ter spretnost pri
tatvinah. Pogosto delujejo v skupinah, da sami
ustvarijo gnečo, na različne načine zamotijo žrtev
in si pomagajo pri  kaznivem dejanju in
zapuščanju kraja storitve.
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Da boste lahko preprečili tatvine denarnice, Vas
opozarjamo na nekaj najpogostejših zvijač, 
ki jih uporabljajo storilci:

»O, oprostite!«
– V gneči se nekdo »pomotoma« zaleti v Vas, medtem pa Vam iz žepa ali

torbice ukrade denarnico.
– V gneči Vas skupina tatov obkroži, eden od njih pa Vam ukrade denarnico.
– Oseba pred Vami se ob vstopu ali izstopu iz javnega prevoznega sredstva

ali trgovine nenadoma ustavi, spotakne, skloni in podobno. Medtem ko je
Vaša pozornost usmerjena v to dogajanje, Vam drugi storilec ukrade
denarnico.

»O, kakšna gneča je tukaj!«
– V avtobusu ali vlaku, polnem potnikov, se nekdo vedno bolj neprijetno

pomika proti Vam,  dokler mu jezno ne obrnete hrbta, in tako je Vaša
torbica na hrbtu ali denarnica v zadnjem hlačnem žepu za storilca še bolj
dosegljiva. 

»Kje je ta cesta …?«  
– Ko Vas nekdo sprašuje za pot, cesto, trgovino, urad in podobno in pred

Vami maha z  načrtom mesta, je Vaša pozornost usmerjena v to, kako mu
boste pomagali, medtem pa Vam drugi storilec ukrade denarnico.

»Opravičujem se, ker sem Vas umazal.«
– Po obisku v banki Vas nekdo »pomotoma« popacka s sladoledom,

kečapom ali drugo tekočino, med poskusom čiščenja ter opravičevanjem z
mnogo besedami pa Vam sam ali  njegov pomočnik ukrade denarnico.

»Oprostite, kje pa je mleko?«
– Medtem ko Vas v samopostrežni trgovini nekdo sprašuje, kje so posamezni

artikli, in ko prijazno kažete, kje naj bi bili, Vam pomočnik iz vozička vzame
torbico ali denarnico.

»Ta roža je za Vas.«
– Neznana oseba Vam po prijaznem pozdravu izroča rožo in Vas objame.

Med Vašo osuplostjo in presenečenjem iz torbice ali žepa izgine Vaša denarnica.
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»Vam lahko pomagam nositi?«
– Med nakupovanjem ste opazovani in še v trgovini ali kasneje na ulici se

nekdo ponudi, da Vam pomaga nositi nakupljeno blago. Ker hodi pred
Vami, Vam z lahkoto ukrade denarnico na vrhu vrečke ali torbe. Na
določenem mestu blago odloži, zahvalite se za prijaznost in šele kasneje
ugotovite, da je šlo le za zvijačo.

Da zmanjšate možnost tatvine denarnice, Vam svetujemo:
– v njej imejte čim manj gotovine
– nosite jo vedno na istem mestu, po možnosti v notranjem žepu z zadrgo
– čim manj razkazujte njeno vsebino in ne odlagajte je v nakupovalne

vozičke, na blagajniške pulte, mize in stole v lokalih ipd.
– imejte jo vedno pri sebi, če jo že morate odložiti, pa je ne izpustite izpred oči
– priporočamo denarnico, ki jo lahko pritrdite na hlačni pas
– če morate nositi večjo količino gotovine, si zagotovite zanesljivo spremstvo

NOŠENJE TORBICE

Tudi tatvine torbic so zelo pogoste. Odložena
torbica brez nadzora, ki se kar sama ponuja, je
za vsakega storilca lahek plen, zato bo takoj
izkoristil priložnost.

Za »torbičarje«, kot v policijskem žargonu
imenujemo te tatove, pa je Vaša torbica zanimiva,
tudi če jo imate pri sebi. Poleg drznosti imajo
sposobnost dobrega opazovanja in velike
iznajdljivosti pri tatvinah. V nasprotju z žeparji so
do žrtev tudi nasilni, saj torbico dobesedno iztrgajo iz rok ali s telesa.
Pripravljeni so na to, da uporabijo toliko sile, da si jo prisvojijo, tudi če Vas
pri tem telesno poškodujejo. Delujejo tako v množici in gneči kot na
osamljenih krajih. Žrtve največkrat presenetijo, zato pogosto uporabljajo kolo
ali rolerje, kar jim omogoča tudi hitrejši pobeg s kraja kaznivega dejanja.
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Da zmanjšate možnost tatvine torbice, Vam svetujemo:

– v njej nosite le najnujnejše dokumente in predmete 
– denar, čeke, kreditne kartice in dokumente raje nosite v zaprtih notranjih

žepih, tesno ob telesu
– če jo nosite čez ramo, naj bo stisnjena pod roko, ali pa jo nosite spredaj,

tako da sta zapiralo ali zadrga obrnjena k telesu
– priporočamo torbice, ki se nosijo okoli pasu
– še posebej previdni bodite pri odlaganju torbice v trgovinah in na klopeh

v parkih
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NOŠENJE PRTLJAGE 

Da zmanjšate možnost tatvine prtljage, Vam svetujemo:
– namesto da sami prenašate prtljago, si za to priskrbite pomoč (znanih

oseb, prevoz z taksijem ipd.)
– prtljage ne odlagajte pred prehodi za pešce, kioski, blagajnami, pred

vstopom na avtobus ipd

POTOVANJE Z AVTOBUSOM ALI VLAKOM

Da se potovanje ne bo končalo z »izgubo« prtljage ali denarnice, Vam
svetujemo:
– sedite ali zadržujte se v bližini voznika oziroma v sprednjem delu

avtobusa ali prvem vagonu vlaka
– denarnice ali torbice nikdar ne odlagajte
– prtljage ne odlagajte na prostor, ki ni pod Vašim nadzorom, in po

možnosti imejte z njo tudi telesni stik
– za prenos težje prtljage zaprosite voznika ali drugo osebje, in ne

nasedajte »prijaznim« potnikom
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MENJAVA DENARJA

Da zmanjšate možnost »izgube« denarja, Vam svetujemo:
– na ulici ali na drugem javnem kraju nikdar ne menjajte denarja z

neznanimi osebami (v drobiž ali drugo valuto), saj tvegate, da lahko
dobite ponarejenega

DVIGOVANJE DENARJA NA BANKOMATU

Da zmanjšate možnost tatvine denarja pri bankomatu, Vam svetujemo:
– po možnosti uporabljajte bankomate v zaprtih prostorih, predvsem pa se

izogibajte   bankomatom na samotnih krajih
– če ugotovite, da Vas kdo opazuje ali Vam celo sledi, denarja ne dvignite
– bodite zelo previdni, če Vas kdo takoj po dvigu denarja začne ogovarjati,

npr.: »Ali imate mogoče drobiž?«, »Ali imate ogenj?«, »Oprostite, kje pa je
Cankarjeva ulica?«

– preden se obrnete od bankomata, pospravite denar in ga ne preštevajte
pred bankomatom
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ODKUP »ZLATNINE« ALI
DRUGIH PREDMETOV

Da zmanjšate možnost goljufije in da
ne postanete lastnik ničvrednih ali
ukradenih predmetov, Vam svetujemo:
– na ulici ali na drugem javnem kraju

nikdar ne sklepajte kupčij z
neznanimi osebami, saj tvegate, da
boste drago plačali »zlat« nakit ali
uro, ki sta v resnici iz manjvredne
kovine

– ne kupujte nobenih predmetov »po ugodni ceni«, npr. mobilnih telefonov,
fotoaparatov, sončnih očal, vžigalnikov, ker je velika možnost, da so
ukradeni, pokvarjeni, manjvredni…   

»OBISKOVALCI« NA VAŠEM DOMU

Obiska ste načeloma veseli, predvsem če je najavljen in če je obiskovalec
sorodnik, prijatelj ali znanec. Neznanih oseb pa se gotovo ne razveselite, še
posebej če Vam že na vratih
ponujajo različne »ugodne«
predmete, izlete, potovanja,
zavarovanja ipd. Med neznanimi
obiskovalci pa so tudi takšni, katerih
edini cilj je, da Vas ogoljufajo. Ti
storilci praviloma »delujejo« daleč
od kraja svojega prebivališča in so
običajno zelo urejeni, komunikativni
in prijazni. Trudili se bodo, da bi na
Vas naredili čim boljši vtis, in če jim
bo to uspelo, jih boste povabili v
stanovanje. To pa je že začetek
zgodbe, ki se bo za Vas slabo
končala!   
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Naj Vas opozorimo na nekaj zvijač, ki jih pogosto uporabljajo
storilci takih kaznivih dejanj:

»Ali lahko dobim kozarec vode, ker moram vzeti tableto?«

»Ali lahko dobim kozarec vode, ker mi je slabo?«

»Noseča sem, ali lahko dobim kozarec vode?«

»Sosedov ni doma, ali imate svinčnik in papir, da jim pustim nujno sporočilo?«

»Ali lahko sporočilo za sosede napišem v Vašem stanovanju, ker je na

hodniku slaba razsvetljava?«

»Ali lahko od Vas telefoniram, ker sem imel nesrečo?«

»Ali smem pri Vas oddati darilo … za sosede, ker jih ni doma?«

»Moj otrok mora nujno na stranišče, ali dovolite pri Vas?«

»Ali se me res ne spomnite, dovolite, da vstopim in Vam pojasnim!«

Že na vratih taki storilci želijo pridobiti zaupanje in usmiljenje. Njihov prvi cilj
je, da od Vas slišijo: »Izvolite, kar vstopite!«, drugi cilj pa, da Vas okradejo
ali na drugačen način ogoljufajo, kar še lažje storijo, če ste v stanovanju
sami.  

Zmanjšajte možnost, da postanete žrtev kaznivega dejanja na svojem
domu, zato Vam svetujemo:
– vgradite vhodna vrata s kukalom, varnostno verižico ali dodatno

ključavnico in domofon
– vrata odpirajte le ob

zataknjeni varnostni verižici
– po možnosti pred odpiranjem

vrat poglejte skozi okno, kdo
je »obiskovalec«

– poskrbite, da bo razsvetljava
pred vhodnimi vrati ustrezna
in brezhibna

– ne nasedajte pretirani
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prijaznosti, že opisanim zvijačam, opravičilom ter izgovorom  neznanih
»obiskovalcev«

– če se predstavijo kot uradne osebe, npr. kot policisti, svetovalci
zdravstvenega ali pokojninskega zavarovanja ali serviserji, obrtniki,
oskrbniki premoženja in podobno,  zahtevajte ustrezen identifikacijski
dokument in pojasnilo o namenu njihovega prihoda. V stanovanje spustite
samo serviserje, obrtnike …, ki ste jih sami naročili

– dogovorite se za kasnejši obisk, do takrat pa si zagotovite navzočnost
vsaj še ene zanesljive osebe

– ponudite se, da boste sami telefonirali in poklicali pomoč, če to želi
»obiskovalec«

– vsiljivim osebam, ki hitro lahko postanejo nesramne ali celo nasilne, se
odločno uprite, glasno govorite, da pritegnete pozornost sosedov, in po
potrebi pokličite pomoč (kadar koli tudi policijo, na tel. štev. 113)

– na vhodu v stanovanje ne sklepajte nobenih »ugodnih« pogodb ali kupčij
in ničesar ne podpisujte, saj podpis nikoli ne pomeni le »čiste formalnosti«

PREDNOST DOBRIH MEDSOSEDSKIH ODNOSOV

Možnosti, da
postanete žrtev
tatvine ali goljufije,
lahko zmanjšajo tudi
dobri odnosi s
sosedi.
Vlomilci, tatovi in
goljufi se namreč
zanašajo na to, da se
sosedje komaj
poznajo ali da so
celo v slabših
odnosih, tudi zato si
raje prizadevajte za

čim boljše odnose z najbližjimi sosedi. Medsebojna pozornost in pomoč
bosta izboljšali Vašo varnost in varnost sosedov.
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Da bo tveganje za kriminalno dejanje na Vašem domu in pri
sosedih še manjše, Vam svetujemo:

– prosite sosede, da pokličejo pomoč, če se bo pri Vas dogajalo kaj
neobičajnega (ropot, kričanje, klici na pomoč itd.), dogovorite se za znak
(trkanje po steni, hrupno premikanje stolov ipd.), če ste v nevarnosti in
potrebujete pomoč

– seznanite sosede, da boste dalj časa odsotni oziroma da bo stanovanje
prazno

– pred daljšo odsotnostjo prosite sosede, naj redno praznijo Vaš poštni
nabiralnik, občasno dvignejo rolete, odgrnejo zavese, prižgejo luči,
vključijo radio ali televizijo ipd., da bodo morebitnega opazovalca
preslepili, da ste doma

NE TVEGAJTE SVOJEGA ZDRAVJA

Če pa kljub samozaščitnemu obnašanju postanete žrtev kaznivega dejanja
ali prekrška, ne tvegajte!!! 

Še vedno je bolje, da ste le premoženjsko oškodovani, da izgubite torbico,
denar ali druge predmete, kot pa da z upiranjem nasilnemu storilcu
izpostavljate svoje zdravje ali celo življenje.

Veliko bolj pomembno je, da si storilca čim bolj natančno zapomnite, da ga
boste znali opisati (višina, starost, oblačila, tetovaže in druge posebnosti), ali
da si zapomnite ali zapišete znamko, barvo in registrsko številko vozila ter
smer pobega s kraja dejanja. 

Z Vašo pomočjo bomo storilce lažje in hitreje prijeli, s tem pa bomo
preprečevali njihova nadaljnja dejanja in zagotovili še boljše varnostne
razmere.

Če nas nujno potrebujete, pokličite na telefonsko
številko 113 in takoj Vam bomo pomagali!
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Zagotavljanje dobrih varnostnih razmer ni samo
dolžnost policije!

Za zagotavljanje varnosti vseh si želimo
medsebojnega zaupanja ter tudi Vašo pomoč in

sodelovanje! 

Z upoštevanjem naših priporočil boste tudi sami
veliko storili za lastno varnost!

Vedno in povsod Vam bomo stali ob strani, ker 

ŽELIMO, DA ŽIVITE VARNO!
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