SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO

Kradla sta dvajset sekund, prijeli so ju čez dvajset minut
Dobro pripravljena storilca vlomila v trgovino Agri-Tehnika in v dvajsetih
sekundah odtujila 300 evrov – Ujele so ju videonadzorne kamere, policisti so ju
prijeli že dvajset minut po dogodku
(Semič, 30. julij 2012) V soboto malo pred 13. uro sta dva dobro pripravljena storilca vlomila v
semiško trgovino Agri-Tehnika in v dvajsetih sekundah »zaslužila« okoli 300 evrov. Vendar plen
ni dolgo ostal v njunih rokah. Pri vstopu v objekt sta namreč sprožila alarmni sistem, ki je o
nepooblaščenem vstopu nemudoma obvestil varnostnonadzorni center podjetja za varovanje
Sintal. Intervent Sintala je prispel na objekt čez nekaj minut in operaterju varnostnonadzornega
centra sporočil, da je bilo v objekt vlomljeno ter da so storilci že zbežali. Operater je obvestil
tudi policijo in odgovorno osebo. Policisti in odgovorna oseba so skupaj pregledali posnetke
videonadzornih kamer, ki pa so poleg hitrosti in spretnosti storilcev razkrili tudi njuno
identiteto. Policija je na podlagi posnetkov storilca zlahka izsledila in ju prijela v manj kot pol
ure po kraji.
Storilca sta si sicer objekt predhodno dobro ogledala, v tednu pred krajo so ju večkrat opazili v
trgovini in okolici. Kljub temu, da sta se seznanila z objektom, pa očitno nista računala na vse
elemente varnostnega sistema.
V koncernu Sintal zadnje čase opažajo vse več kraj in sorodnih kaznivih dejanj. Sintalovi
strokovnjaki poudarjajo, da je za učinkovito varovanje tako poslovnih objektov kot doma najbolj
primerna kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja. »Tehnično varovanje naj bo sestavljeno
iz mehanskega varovanja, ki otežkoča vstop v objekt – sem spadajo denimo protivlomna vrata in
zaščita oken, ter protivlomnega sistema. Protivlomni sistem z alarmnim signalom opozori na
poskus nepooblaščenega vstopa, lahko pa vključuje tudi denimo videonadzor, ki je, kot se je
izkazalo tudi pri vlomu v trgovino Agri Tehnika, zelo uporaben pri ugotavljanju poteka dogodkov

in iskanju storilcev. Sproženi alarm, ki je povezan na varnostnonadzorni center podjetja za
varovanje, aktivira fizično varovanje oziroma intervencijsko službo. Ta hitro prispe na kraj
dogodka in primerno ukrepa,« je razložil Sintalov varnostni menedžer Andrej Pilko.
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