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Z vašimi informacijami smo pri svojem delu lahko še uspešnejši 
in učinkovitejši. Prebivalci namreč najprej in najbolje prepoznate 
nenavadne in sumljive okoliščine, ljudi in vozila v svojem okolju. 

Za pomoč in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Aktualne informacije in podatki o aktivnostih slovenske policije v zvezi 
z migracijami so objavljeni na spletni strani policije www.policija.si.

Za osebno varnost in varnost svojega premoženja lahko občani 
delno poskrbite že sami, zato vam policisti svetujemo :

► da ključev ne puščate v vozilih,

► da vozila zaklepate tudi, ko so parkirana na dvoriščih 
stanovanjskih hiš, ključe pa hranite na varnem mestu, 

► da kolesa in mopede hranite v zaklenjenih garažah ali drugih 
objektih,

► da poskrbite tudi za hrambo preostalih prevoznih sredstev, 
kmetijskih strojev in delovnega orodja ter jih ne puščate v okolici 
hiše brez nadzora,

► da med odsotnostjo z doma, četudi je ta le kratkotrajna, 
zaklepate vrata stanovanjskih hiš in drugih objektov ter zapirate 
pritlična okna in balkonska vrata, saj boste tako zmanjšali 
tveganje za vstop v objekte in morebitne tatvine,

► da ob srečanju z nezakonitimi migranti in pojavu sumljivih 
vozil takoj pokličete policijo na številko 113 , najbližjo policijsko 
postajo ali anonimni telefon policije 080 1200 , saj se bomo tako 
lahko odzvali in prevzeli obravnavo nezakonitih migrantov, 

► da policijo obvestite tudi o morebitnih primerih kaznivih dejanj. 

Slovenija leži na tako imenovani 
zahodnobalkanski poti 
nezakonitega priseljevanja v 
Evropsko unijo. Nezakonito 
priseljevanje ni izziv le za našo 
državo, saj se z njim srečuje 
večina držav Evropske unije. Za 
varovanje meje je v naši državi 
pristojna policija, k učinkovitemu 
izvajanju naših nalog pa lahko 
veliko prispevate tudi občani. 

Najpomembnejša naloga policije 
je zagotavljanje varnosti vseh 

prebivalcev, zato ves čas skrbi za 
osebno varnost ljudi in varnost 
njihovega premoženja.

Policisti v vseh primerih uradno 
pregonljivih kaznivih ravnanj 
(s tem izrazom opredeljujemo 
tudi prekrške, ki so ravno tako 
uradno pregonljivi) izvedemo 
vse potrebne ukrepe, s svojimi 
aktivnostmi pa nezakonita 
ravnanja tudi preprečujemo, 
kar velja tudi za širše območje 
državne meje.


