In kaj je treba storiti, ~e vam kljub
vsemu vozilo
ukradejo, ~e je
vanj vlomljeno ali
je na njem povzro~ena druga
{koda?
113

Nemudoma obvestite policijo na
telefonsko {tevilko 113. Ne premikajte
vozila oziroma se ne dotikajte predmetov
v vozilu ali na njem. Tako boste olaj{ali
delo policistom pri odkrivanju sledov.

Kje vam, ~e ste
`rtve tovrstnih
kaznivih dejanj,
{e lahko
pomagajo?
(02) 2299440
(01) 1339667

V stiski se tudi ob tovrstnih kaznivih
dejanjih lahko obrnete na katerega izmed
Centrov za pomo~ `rtvam kaznivih dejanj.
V mestu Mariboru so vam na voljo vsak
delovni dan med 8. in 18. uro, ~e pokli~ete
brezpla~no telefonsko {tevilko (02) 22-99440, v vsem ostalem ~asu pa {tevilko
de`urnega telefona (01) 13-39-667.

Kako lahko
uspe{neje
prepre~ujete
tovrstna kazniva
dejanja in
pomagate
odkrivati
njihove storilce?
080 1200

Vsa va{a opa`anja in ugotovitve, ki ka`ejo
na to, da se na nekem obmo~ju pripravljajo
tovrstna kazniva dejanja, ali na to, kdo jih
`e izvr{uje ali pri njih pomaga, lahko ob
vsakem ~asu anonimno sporo~ite na
brezpla~no telefonsko {tevilko MNZ R
Slovenije 080 1200 v okviru projekta
"Skupaj proti kriminalu".

@elje,
predlogi,
pobude

Va{e `elje, predloge in pobude, ki lahko
izbolj{ajo stanje na tem podro~ju v
mestu Mariboru oziroma v va{i soseski
(ureditev javne razsvetljave, dodatna
osvetlitev prostorov, ureditev vzdr`evanja
skupnih gara` itd.), lahko pisno sporo~ite
na naslov Mestna ob~ina Maribor,
Varnostni sosvet, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, s pripisom: ZA
VARNOST VOZIL.

POLICIJSKA UPRAVA
MARIBOR
in

MESTNA OB^INA
MARIBOR
VARNOSTNI SOSVET

Sodelujo~i K sodelovanju in va{i pomo~i vas aktivno

pozivajo tudi drugi sodelujo~i v projektu
"Prepre~evanje tatvin vozil, vlomov v
vozila ter tatvin iz vozil in delov z njih
v mestu Mariboru".

Gosposvetska c. 86
2000 Maribor
Tel. (02) 25 01 877

Ptujska 184
2000 Maribor
Tel. (02) 46 11 393

Partizanska 50
2000 Maribor
Tel. (02) 23 40 663

Ljubljanska 9
2000 Maribor
Tel. (02) 33 03 030

Cankarjeva 3
2000 Maribor
Tel. (02) 25 24 111

Jadranska 21
2000 Maribor
Tel. (02) 332 15 11

Izdajatelj: Mestna ob~ina Maribor. Zalo`nik: Grafiti studio d.o.o.
Maribor, junij 2000. Naklada: 80.000 izvodov.

SODELUJTE PRI SKRBI ZA VARNOST VA[EGA VOZILA
V PROJEKTU "PREPRE^EVANJE TATVIN VOZIL,
VLOMOV V VOZILA TER TATVIN IZ VOZIL IN Z NJIH
V MESTU MARIBORU".

POLICIJA SVETUJE:

NE PU[^AJTE PREDMETOV
NA VIDNIH MESTIH!

Avtomobil v dana{njem ~asu ne
predstavlja nekak{nega nepotrebnega
ugodja oziroma razko{ja, ampak je `e
dalj ~asa nujno potrebno prevozno
sredstvo skoraj vsake dru`ine. V Sloveniji
imamo vedno bolj{a vozila in glede tega
ne zaostajamo ve~ veliko za razvitim
svetom. Za razvitim svetom pa, `al, tudi
ne zaostajajo nepridipravi in doma~e
kriminalne zdru`be, ki se ukvarjajo s
krajo vozil in predmetov iz njih.

Prebivalstvo zelo ob~utljivo, ko gre za
varnost, povezano s tem podro~jem (za
tatvine vozil, vlome vanje ter tatvine iz
vozil in posameznih delov z vozil) - in to
je razumljivo.

Podatki ka`ejo, da je bilo v zadnjih letih
v Sloveniji vsako leto ukradenih pribli`no
1000 do 1100 vozil. V prvih treh mesecih
leta 2000 je bilo na obmo~ju mesta
Maribora 43 prijav o tatvinah motornih
vozil, od tega jih je bilo 23 najdenih; v
enakem obdobju leta 1999 je bilo
prijavljenih 41 tatvin motornih vozil. V
letu 2000 je bilo prijavljenih tudi 239
vlomov v vozila, v letu 1999 pa 199.

Za svojo varnost in varnost va{ih vozil
lahko najve~ storimo le vsi skupaj. Zato
vas prosimo, da se seznanite z na{imi
pozivi in jih posku{ate ~imbolj
upo{tevati. Tako boste prispevali k skupni
varnosti v mestu Mariboru in se morebiti
izognili lastnim neljubim pripetljajem
oziroma {kodi na va{em vozilu.

Kako ravnati, da va{e vozilo ne bo
lahek plen ali tar~a tatov in vlomilcev?
§ Ne parkirajte svojega vozila na
neosvetljenih ulicah in parkiri{~ih.

§ V vozilo vgradite kvalitetno alarmno
napravo z blokado motorja in ne
pozabite te naprave vklopiti.
§ Snemljivo plo{~ico avtoradia vzemite s
seboj in je ne pu{~ajte na "skritih
mestih".
§ Za za{~ito vozila vam predlagamo tudi
mehansko varovanje (dodatno
volansko klju~avnico in klju~avnico za
ro~ico menjalnika).
§ Z za{~itnimi vijaki zavarujte
avtomobilska plati{~a.

§ Izvlecite klju~ iz kontaktne klju~avnice,
zavrtite volan, da se zasko~i volanska
klju~avnica, zaprite vsa vrata in okna
ter zaklenite vozilo; pri tem ne pozabite
na prtlja`nik.
§ Nikoli ne pu{~ajte vrednej{ih oziroma
tehni~nih predmetov (zlatnine,
denarnice, kreditnih kartic, krzna,
kov~kov, dokumentov, fotoaparatov,
videokamer, radia ipd.) na vidnih
mestih, saj to privablja tatove.

S pravilnim ravnanjem in z razmeroma
majhnimi stro{ki lahko ob~utno
zmanj{amo mo`nosti brezobzirnih
vlomilcev in tatov.

