SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO

Varnostniki lani ukrepali 4643-krat,
od tega varnostniki koncerna Sintal v 29,5 % primerov
- Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja danes predstavila
podatke o ukrepih varnostnikov včlanjenih podjetij v letu 2011
- Varnostniki koncerna Sintal izvedli kar 29,5 % vseh ukrepov (1371 od 4643)
- Med ukrepi Sintalovih varnostnikov zelo majhen delež uporabe fizične sile ter
posluževanja sredstev za vklepanje in vezanje
(Ljubljana, 17. julij 2012) Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je na
današnji novinarski konferenci uradno predstavila podatke o ukrepih varnostnikov
včlanjenih podjetij v letu 2011. Podatki kažejo, da so varnostniki koncerna Sintal
opravili kar 29,5 % od 4643 ukrepov, kolikor so jih izvedli varnostniki vseh podjetij,
včlanjenih v Zbornico, skupaj. To potrjuje in utrjuje položaj Sintala kot vodilnega
podjetja za zasebno varovanje v Sloveniji.
Sintal: Veliko zadržanih oseb, malo pa fizične sile ter uporabe sredstev za vklepanje in
vezanje
Podatki Zbornice potrjujejo, da je koncern Sintal poslovno leto 2011 zaključil uspešno ne samo
glede na svoje zastavljene cilje, temveč tudi v primerjavi z drugimi podjetji, včlanjenimi v
Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Ne le, da so Sintalovi varnostniki izvedli več
kot četrtino vseh ukrepov, zanimiva je tudi primerjava med številom zadržanj oseb in uporabo
fizične sile. Po številu zadržanj so varnostniki Sintala trdno na prvem mestu (1264 zadržanj oz.
34 % od vseh zadržanj). Medtem so se varnostniki ukrepa fizične sile skupaj poslužili 820-krat,
Sintalovi od tega le 92-krat (11,2%). Podjetje z največkrat izvedenim tovrstnim ukrepom jih je
zabeležilo 299 (pri 109 zadržanih osebah). Tudi sredstev za vklepanje in vezanje so se Sintalovci
posluževali redkeje; le petnajstkrat (8,6 %; vsi skupaj 174). Za primerjavo: podjetje na čelu
lestvice je zabeležilo kar 102 uporabi sredstev za vklepanje in vezanje pri 255 zadržanjih osebe.

Najbolj nevarno ob enih zjutraj ter med 10. in 19. uro, zjutraj zatišje
Največ ukrepov na uro so varnostniki članov Zbornice uporabili med 10. in 19. uro (od 235 do 278
na uro), drugi vrh je bil ob enih ponoči. Najmanj pa se je dogajalo med 5. in 8. uro zjutraj
(skupaj 54 ukrepov) ter med 21. in 23. uro (skupaj 83 ukrepov). Povprečna starost oseb, proti
katerim so varnostniki uporabili uporabili ukrepe, je bila 37 let, največ je bilo starih med 15 in
18 let, najmlajša oseba je bila stara komaj 7 let, najstarejša pa 93.

Jana Zakrajšek,
Koncern Sintal

