
ZAPISNIK 
sestanka krajanov Črne vasi in Lip z dne 06.06.2012 

 
 
Sestanek je bil sklican na pobudo Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe in je  potekal v 
sredo, dne 06.06.2012 s pričetkom ob 18.00 uri v lokalu Kolišče v Črni vasi. 
 
Na sestanek so bili vabljeni: predstavniki Policijske postaje Vič Rudnik, predstavniki 
varnostne službe Sintal ter krajani Črne vasi in Lip. 
 
Prisotni na sestanku: 

1) za Policijsko upravo Ljubljana: g. Anže Bračko, g. Aljoša Vincek, vodja policijskega 
okoliša,    g. Matija Breznik, predstavnik kriminalistične policije  

2) predstavnika varnostne službe Sintal: g. Denis Černjavski, g. Sandi Židanek 
3) krajani Črne vasi in Lip: Gregor Čuk, Vojka Vidmar, Marko Otoničar, Maja 

Stermenszky, Bojan Kapelj, Marjeta Tič Vesel, Roman Tič, Nina Koprivnikar, Simona 
Berlič, Danica Brinovec, Vida Kokalj, Julij Slapšak 

 
 

1. Pregled statističnih podatkov s strani Policijske postaje Vič: 
 
- Rudnik – v maju 2012 je bilo 12 vlomov in 32 drugih kaznivih dejanj (skupno 44 

kaznivih dejanj) 
- Črna vas in Lipe: v obdobju jan-maj 2012 skupno 6 vlomov (1x vlom v hišo, 1x vlom v 

garažo, 1x vlom v vikend, 2x vlom v stanovanjsko hišo, 1x vlom v lokal - Bobr); 
odtujeno je bilo osebno vozilo nižje vrednosti. 

- Črna vas in Lipe: v obdobju jan-maj 2011 pa samo 2 vloma.  
 
Policija opozarja, da se glede na statistične podatke iz preteklih let, število kraj in vlomov 
poveča v poletnem času, ko ljudje odpotujejo na dopuste. 
V celotni Sloveniji se letno zgodi 89.000 kaznivih dejanj; od tega več kot polovica v Ljubljani. 
 

2. Ukrepi policije za povečanje varnosti vaščanov 
 

Predstavnika policije sta na sestanku obljubila pomoč z večjo prisotnostjo policije, seveda v 
okviru možnosti, kajti okoliš PP Vič Rudnik je zelo širok, na voljo pa imajo le 2 patrulji. 
Obljubili so, da se bodo skozi Črno vas večkrat peljali s policijskim avtomobilom; tudi več 
radarjev. Že sama fizična prisotnost in vidnost policije je namreč za vlomilce moteč dejavnik.  
Cilj je prepoditi vlomilce iz našega naselja; ko začutijo, da niso več neopaženi, se sami 
umaknejo. 
 

3. Varnostni nasveti policije - preventiva 
 

Stoodstotne varnosti ni. Vendar za povečanje stopnje varnosti lahko veliko storimo sami. 
Po navedbah predstavnika kriminalistične policije vlomilci nikoli ne pridejo naključno in 
nepripravljeni. Za svoja dejanja zbirajo informacije iz okolice: opazujejo lokacije, kamor 
želijo vlomiti, opazujejo okolico, opazujejo prihode in odhode prebivalcev hiše, kako je hiša 
zavarovana (z varnostnim oz. alarmnim sistemom, senzorskimi lučmi, protivlomnimi vrati, 
dodatnimi ključavnicami,  senzorji na oknih, vratih, osvetlitvijo ipd.), ali so v okolici hiše 
kakšni pripomočki, ki bi jim koristili pri vlomu in kraji (lestve, orodje, električna napeljava, 
vtičnice, pomožni objekti), prisotnost psa, skipana okna ipd. 
 
Pomemben vir informacij za vlomilce so tudi družabna omrežja (Twitter, Facebook), zato 
bodimo pozorni kakšne informacije preko različnih medijev nehote posredujemo okolju mi 
sami, naši otroci, prijatelji, znanci.  



V času odsotnosti/dopustov sporočil o odsotnosti ne puščajmo na telefonskih odzivnikih, z 
bližnjim sosedom se dogovorimo, da med odsotnostjo prazni vaš poštni nabiralnik, prižge 
kakšno luč v stanovanju, da opazuje, kaj se v okolici vašega doma dogaja (neznane osebe, 
neznana vozila, nenavadnosti) in vas o tem obvesti. 
Ostali varnostni ukrepi: zapirajmo okna (tudi okno na nagib), če nas ni doma, zaklepajmo 
vrata, umaknimo orodje in pripomočke, s katerimi bi si vlomilci lahko pomagali pri vlomu in 
kraji.  
Razmislimo o namestitvi tehničnega varovanja: alarmni sistem, senzorske luči, varnostni 
dim, časovna stikala za prižiganje luči, forenzično označevanje predmetov (sintetični DNK) 
ipd.  
Premislite o lokaciji, kjer imate shranjene vredne predmete: denar, zlatnino in druge, 
posameznikom vredne predmete shranjujte v sefu (pritrjen na tla ali v zid). 
 
Ravnanje v primeru vloma: 
- Takoj pokličite 113 (govorite na glas, da vas vlomilec sliši)! Storilec načeloma ne želi biti 
ujet in ne želi priti v stik s stanovalci; takšno ravnanje ga bo pregnalo iz vašega stanovanja.  
- Ne vstopajte v stanovanje oz. v tisti del hiše, kjer slišite vlomilca. Ne približujte se vlomilcu, 
ne napadajte ga.  
- Poskrbite za lastno varnost.  
- Opazujte (kam je zbežal vlomilec, kako je napravljen, ali ima pomočnike, avto/motor ipd). 
 
Tudi sami opazujemo preko dneva dogajanje v naši vasi: sumljivi so avtomobili nemške 
znamke, v njih npr. 3 mlajši moški, »akviziterji«, opazujejo okolico.  
 
Kontakt:  

- kakršnekoli informacije o sumljivem dogajanju sporočamo na tel.št. dežurnega na 
Policijski postaji Vič: 01  47 00 960 (preko te številke bo informacija prišla do g. 
Bračka in g. Vinceka) 

- za nasvet o varovanju doma se lahko obrnete tudi na e-naslov: 
matija.breznik@policija.si 

Vsaka informacija je lahko zelo pomembna za pravočasno ukrepanje in odkrivanje vlomilcev. 
Prijavite vsak vlom, krajo, kaznivo dejanje. Pogovorite se s predstavnikom policije (g. Vincek, 
g. Bračko) če ste v vaši okolici opazili kaj nenavadnega, kar bi bilo lahko povezano z vlomi, 
krajami, kaznivimi dejanji.  
 
Dodatne informacije:  

- Veliko informacij o tem, kako poskrbeti za lastno varnost in varnost premoženja si 
krajani lahko preberete na spletni strani policije: www.policija.si (v poglavju 
Preventiva).  

- Predstavniki policije so na sestanku krajanom razdelili 4 različne zgibanke na to 
temo: »Ne pozabite na varnost!«, »Priporočila za varovanje doma«, »Policija svetuje: 
Preprečimo vlom« ter »Kriminaliteta in umetnine«.  

Zgibanke smo pustili v lokalu Kolišče in Krtek, da si jih lahko vzamejo tudi ostali vaščani. 
 
4. Varnostni nasveti - Sintal 
 
Seveda so nekateri preventivni ukrepi povezani tudi s finančnimi sredstvi. Od vsakega 
posameznika pa je odvisno kaj in koliko je pripravljen storiti za zavarovanje pred vlomi in 
krajami.  
 
S predstavniki varnostnega podjetja Sintal je bilo dogovorjeno, da predstavnici iniciativnega 
odbora posredujejo tri informativne ponudbe za tehnično varovanje (ki bodo cenovno  in 
tehnično različne). Ponudbe bomo posredovali po e-pošti vsem vaščanom, ki ste vključeni v 
mailing listo.  

http://www.policija.si/


Krajani se boste sami odločili ali boste tehnično varovanje imeli, za katero ponudbo ste 
zainteresirani in seveda tudi za katero varnostno podjetje se odločite. V vsakem primeru pa 
je pri izbiri varnostnega sistema potrebna individualna obravnava. Ponudbe bodo krajanom 
zgolj v pomoč, končna odločitev pa je na strani posameznika. 
 
Predstavnik Sintala je opozoril, da je relevantni nosilec varovanja poleg policije in varnostnih 
služb tudi občinsko redarstvo. Tudi nanje se bomo obrnili s prošnjo za povečanje 
prisotnosti v našem naselju.  
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri. 
 
Zapisnik zapisala: Simona Berlič, Marjeta Tič Vesel 
 
 

 


