
sodelujeta pri skrbi za vaše premoženje 
V ŽELJI, DA ŽIVITE VARNO izdajata zloženko

VARNE IN 
BREZSKRBNE 

POČITNICE

V zadnjih letih so pogoste zlora-
be plačilnih kartic zato:
• V banki si uredite telefonsko (SMS) 

obveščanje o poslovanju s kartico;
• Hrambi kartic namenite veliko pozornost;
• Kartice in zapisane PIN številke ne hranite 

skupaj (npr. v isti denarnici ali torbici, niti 
shranjene v mobil-
nem telefonu);

• S kartico plačujte na 
mestih, kjer jo lahko 
nadzirate;

• Izgubo ali tatvino 
kartice nemudoma 
sporočite banki.

  

DA NE POZABIM:
Izvrševanje kaznivih dejanj prijavim Policiji s 

KLICEM NA:

ali na

080-1200

Pazite se goljufov, predvsem:
• Prodajalcev lažnega zlata, ki prikažejo 

okvaro vozila ali podobno, za kar potrebu-
jejo gotovino in vam zanjo ponudijo nakit 
zlate barve, ki ni iz zlata;

• Tujcev, ki sprašujejo za pot ali potrebujejo 
drugo namišljeno pomoč, s tem pa zamoti-
jo žrtev in njeno nepazljivost izkoristijo za 
tatvino;

• Tujcev, ki na počivališčih prirejajo igre 
»iskanje kroglice« pod kozarčki.

  

NE POZABITE, GOLJUFI 
SO PRIJAZNI!!!



POLICIJA SVETUJE:
 PRED POTOVANJEM 

• Spuščene rolete, zaprta polkna, poln poštni 
nabiralnik, nepokošena trava so lahko 
znak daljše odsotnosti lastnika, kar privablja 
tatove.

Pred daljšo odsotnostjo:
• Zaklenite vrata (zaklep do konca) in zaprite 

okna – Nagnjeno okno je odprto okno!
• Zaprite plin, vodo ter izključite električne 

aparate;
• Vključite alarmno napravo;
• Zaklenite vozilo, ki bo ostalo parkirano doma;
• Pospravite orodje, lestve, vrtno pohištvo ali 

druge predmete okoli hiše, ki bi jih vlomilci 
lahko s pridom uporabili;

• Dragocenosti in denarja ne puščajte doma – 
raje najemite sef;

• Zapišite si serijske številke vrednejših pred-
metov ali jih celo fotografirajte;

• Ne puščajte ključev na običajnih »skritih« 
mestih (nabiralnik, pod predpražnik, pod 
lončnico,…);

• Ne puščajte sporočil o odsotnosti (listki na 
vratih, na telefonskem odzivniku,…);

• O odsotnosti lahko obvestite policista - vodjo 
policijskega okoliša, ki je zadolžen za izvajan-
je nalog na območju vašega bivališča;

• Na Pošti se dogovorite, da se v času vaše 
odsotnosti vsa pošta dostavlja na poštni 
predal.

Prosite sosede, prijatelje, sorodnike:
• Naj praznijo vaš poštni nabiralnik;
• Dvigajo rolete, prižigajo luči ipd. (to lahko 

uredite tudi s časovnimi stikali) v vašem sta-
novanju;

• Bodo pozorni na hrup v vašem stanovanju ali 
prisotnost ljudi na vašem dvorišču;

• Da ne sporočajo neznancem, da ste odsotni 
več dni.

Za preprečevanje kaznivih ravnanj 
lahko zelo veliko storimo prebi-
valci določenega območja sami s 
svojo aktivno vlogo in sicer:
• Nam sumljivi osebi pokažemo, da jo vidimo in 

smo pozorni nanjo;
• Neznanca opaženega v kleti večstanovanjske 

stavbe ali na sosedovem dvorišču, ko soseda 
ni doma, ali ob vozilu našega soseda ogovo-
rimo in vprašamo kdo je ter kaj počne ali išče;

• Sume priprav na izvrševanje ali izvrševanje 
kaznivih dejanj nemudoma prijavimo policiji;

• Policiji nudimo čim bolj podrobne opise oseb 
in njihovih dejanj ter poti;

• Ostanemo aktivna priča do konca sodnega 
postopka.

• Vsa našteta dejanja bodo čez čas dosegla 
želene rezultate – nepridipravi bodo vedeli, 
da bodo v okolju, kjer živijo tako aktivni pre-
bivalci opaženi ali zaloteni in se bodo takšnih 
sosesk izogibali.

NA POTOVANJU
• Vozilo polno potnikov in prtljage vas pred-

stavi kot turista, zato ste lahko hitro tarča 
tatov. Že krajšo odsotnost od vozila, npr. 
na počivališču, ti lahko izkoristijo za tat-
vine (torbica, telefon, navigacijska naprava, 
koles, desk, čolnov, smuči ipd.). Okna na 
vozilu zaprite in vozilo zaklenite, če se od 
njega oddaljite. Na vidnem mestu vozila 
(sedež, armaturna plošča ipd.) pa ne pušča-
jte vrednejših predmetov, torbic, aktovk, 
telefonov… V mraku in temi pustite vozilo 
na osvetljenem delu parkirišča.    

• Denarnice, potovalne osebne dokumente, 
kreditne kartice nosite s seboj v zaprtih 
notranjih žepih oblačil. Pazite se žeparjev, 
pogoste so tudi tatvine naramnih torbic. 
Storilci pogosto torbico pograbijo kar med 
vožnjo s kolesom ali motorjem, pri čemer je 
veliko tveganje za nastanek poškodbe žrtve 
zaradi padca.
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