
VANDALIZEMVANDALIZEM

Ste se kdaj vprašali, kdo je razbil cvetlično korito, kdo je poškodoval 
klop, na kateri ste vedno sedeli, komu je bil v napoto koš za smeti, 
kdo je izruval cvetlice in okrasno grmičevje v bližnjem parku, kdo je 
poškodoval luč, ki je osvetljevala pešpot… 
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Sosvet Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Mislinja in 
Policijske postaje Slovenj Gradec ugotavlja naraščanje 
problematike vandalizma.  

Prekomerno uživanje alkohola in popivanje na javnih 
krajih sta pogosta razloga, ki mlade vzpodbujata k 
uničevanju lastnine,  motenju nočnega miru in počitka.

Če želite pri svojem klicu na telefonsko številko 
Policijske postaje Slovenj Gradec ostati anonimni, lahko 
morebitna obvestila o negativnih dejanjih posredujete 
pisno na naslov Policijska postaja Slovenj Gradec, 
Francetova cesta 11 ali pokličete na številko 02 88 41-
192 oziroma 113  operativno-komunikacijski center 
policijske uprave. 

Zavedati se moramo, da ima naraščajoča problematika 
vandalizma negativne posledice v okolju in predstavlja 
večji finančni izdatek, ki se pokriva iz občinskih 
proračunov.

Ker so vsa ta dejanja, kljub delu policije, zaznana 
običajno šele naslednji dan, pričakujemo več klicev in 
obvestil občanov na policijsko postajo, saj bomo na ta 
način skupaj zaščitili naše bivalno okolje in izboljšali 
varnost.

Spoštovane občanke in občani! 
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Ponosni smo na to, da prebivamo v mestu, ki skozi svojo preteklost, pa 
tudi sedanjost vedno znova dokazuje, da so mir, kultura in sožitje 
največje vrednote človeštva. To so hkrati tudi cilji, ki nas vodijo k 
oblikovanju prijaznega okolja in mnogih drugih aktivnosti, ki 
predstavljajo bogat prispevek h graditvi miru, ne le za naše mesto, 
temveč tudi za ves svet. Našim občankam in občanom želimo v celoti 
izpolniti njihova pričakovanja in želje po bivanju v ekološko, estetsko in 
tudi drugače neoporečnem, prijaznem in mirnem okolju. Vemo, da je 
vandalizem pojav sodobnega sveta, vendar se lahko temu negativnemu 
družbenemu pojavu s skupnimi močmi uspešno zoperstavimo. Trdno 
verjamem, gotovo pa se boste z menoj strinjali tudi Vi, da vandalizem ne 
spada v naše kulturno in prijazno bivanjsko okolje. Namenjam prošnjo 
in opozorilo vsem tistim, ki mislijo drugače. Vabim jih, da skušajo po 
svojih najboljših močeh in z veliko dobre volje slediti naši osnovni 
usmeritvi in se pridružijo vsem nam, ki se trudimo naše mesto narediti 
mirno, še lepše in prijaznejše. 

Matjaž Zanoškar,                                                                                
župan mestne občine Slovenj Gradec. 

Verjamem, da se z apelom po skupnem nastopu proti pojavu 
vandalizma, kateremu nismo imuni niti v naši občini, obračam na vse 
tiste generacije občanov, ki jim ni vseeno za ugled kraja, občine. 
Prepričan sem, da nas je veliko več takih, ki bomo z lastnim, aktivnim 
odnosom do vseh oblik vandalizma pozitivno vplivali na njegovo 
zmanjšanje, od onih, ki iz objestnosti, dolgočasja povzročajo okolju 
nesprejemljive stvari. Ker zgledi vlečejo, so lahko le ti pomembna pomoč 
pri spreobrnitvi izgrednikov.

Viktor Robnik,                                                                                
župan občine Mislinja. 
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