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V zasebnih podjetjih za varovanje
6.500 zaposlenih
Čas branja: 3 min

10.12.2007  22:30

Veliko zaposlenih kaže, da se je dejavnost v
zadnjih 15 letih zelo hitro razvijala

ANDRAŽ HAFNER , ANDREJA ŠALAMUN
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Več iz teme:  

Med približno stotimi podjetji za zasebno varovanje,

kolikor jih je trenutno v Sloveniji, jih le nekaj lahko

opravlja vse oblike varovanja.

Miha Dvojmoč > Andrej Sotlar >

Inšpektorat RS za... > Viktor Lukač >

G7 > Aleša Kandus > Zdenko Hriberšek >



Varovanje prireditev je eno od področij, ki prinaša precej-
šen del dohodkov, pri tem pa imajo najdonosnejše priredi-
tve visoko oceno tveganja, so povedali v G7.

"V Sloveniji deluje okoli sto podjetij za zasebno zava-

rovanje z zelo različnim številom zaposlenih - od 10

pa do več kot tisoč," pravita Miha Dvojmoč, predse-

dnik Društva za zasebno varstvo in državljansko sa-

movarovanje, ter Andrej Sotlar, član omenjenega

društva. Le nekaj podjetij pa ima vse licence za varo-

vanje, kar pomeni, da so po zakonu sposobna zagota-

vljati vse oblike varovanja - varovanje oseb, premože-

nja, prevoz denarja, varovanje javnih zbiranj, upra-

vljanje varnostno-nadzornih centrov, načrtovanje

varnostnih sistemov in njihovo izvajanje.

To, da je v podjetjih za zasebno varovanje pri nas za-

poslenih že okoli 6.500 ljudi, pomeni, da se je dejav-



nost v zadnjih 15 letih hitro razvijala. "Na splošno

podjetja dobro opravljajo svojo dejavnost, so pa seve-

da tudi primeri, kjer se krši zakonodaja, kjer se doga-

jajo tudi tragični ekscesi, in ti mečejo (pre)slabo luč

na celotno dejavnost," pravita Sotlar in Dvojmoč ter

dodajata, da sta za nadzor nad tovrstnimi podjetji

najprej odgovorna Inšpektorat RS za notranje

zadeve in policija.

Na pohodu so kombinirane oblike varovanja

Med različnimi vrstami varovanja pri nas sicer še ve-

dno prevladuje fizično varovanje objektov in premo-

ženja z različnimi oblikami stalne navzočnosti varno-

stnikov, pravi Viktor Lukač iz Varnosti Maribor.

"Vendar se delež takšnega varovanja zmanjšuje in

umika drugim kombiniranim oblikam varovanja." V

skupini G7 pa na primer opažajo, da je med zasebni-

mi uporabniki vse več povpraševanja tudi po varova-

nju na daljavo.

V omenjeni družbi največjo dodatno

vrednost ustvarijo pri zahtevnejših

oblikah varovanja, kot sta prevoz



denarja in drugih vrednostnih pošiljk ter varovanje

prireditev z višjo oceno tveganja. Pri takšnem delu

namreč ne sodelujejo zgolj kot izvajalci, ampak tudi

kot svetovalci. V Varnosti Maribor pa kot najdono-

snejše področje varovanja ocenjujejo tehnično varo-

vanje s sprejemom alarmnih signalov in intervencij-

skim ukrepanjem.

Premalo varnostnikov na Primorskem in v

Ljubljani

Ena od težav, s katero se varnostne službe srečujejo,

je tudi kadrovanje. Lukač pravi, da je fluktuacija ka-

dra odvisna predvsem od regije. "Na severovzhodu

Slovenije varnostnikov ne primanjkuje, medtem ko

jih je v Ljubljani in na Primorskem premalo," pravi. Z

veliko fluktuacijo kadra so se srečevali tudi v G7, ven-

dar jim jo je letos uspelo zmanjšati. Zato so namreč

zaposlili nekaj usposobljenih ljudi, ki so postavili no-

ve programe usposabljanja varnostnikov, poleg tega

pa so sprejeli še nekatere druge ukrepe za izboljšanje

zadovoljstva zaposlenih. Nujno je tudi nenehno izo-

braževanje, pravijo v podjetjih, predvsem za tiste, ki

so odgovorni za zahtevnejše oblike varovanja, kot so



varovanje in prevoz denarja, varovanje prireditev z

višjimi ocenami tveganja, in za telesne stražarje. V

Varnosti Maribor za usposabljanje enega varnostnika

letno namenijo povprečno 250 evrov.

Info: Cene varovanja so odvisne od številnih dejavni-
kov

Ker je končna cena različnih oblik varovanja odvisna
od številnih dejavnikov, so nam v varnostnih službah
dali le okvirne ocene.

Varovanje 200 kvadratnih metrov velike trgovine 24
ur na dan:

število varnostnikov je odvisno tako od pričakovanj
naročnika  kot  tudi  konfiguracije  objekta,  podpore
tehnike, vrste prodajanega blaga in podobno.

G7: 8,49 - 8,99 evra na uro + DDV

Varnost Maribor: 8 - 10 evrov na uro + DDV.

Prevoz vrednostne pošiljke v skupni vrednosti 300 ti-
soč evrov na relaciji 150 kilometrov:

takšna pošiljka zahteva izvedbo prevoza s posadko
najmanj treh oboroženih varnostnikov z blindiranim
vozilom s protibalistično zaščito.



G7: 1.200-1.400 evrov + DDV

Varnost Maribor: 400 - 450 evrov + DDV oziroma 240
- 260 evrov + DDV, če gre za redno linijo.

Varovanje fizične osebe dan in noč z dvema varno-
stnikoma:

G7: 44-100 evrov + DDV na uro

Varnost Maribor: 40,9-75,9 evra + DDV na uro.

Izkušnje: Aleša Kandus: Delo varnostnih služb je vse
slabše

Aleša Kandus, direktorica Medexa, pravi, da se je delo-
vanje varnostnih služb v zadnjih letih zelo poslabšalo.
"Varnostniki so slabo usposobljeni, večkrat sami s svojim
delom predstavljajo nevarnost za poslovanje podjetja,"
pravi. "Poleg tega se velikokrat preveč udomačijo v pod-
jetju. Menimo, da bi morali dvigniti raven usposobljenosti
varnostnikov, saj se zdi, da je danes lahko varnostnik
vsak, predvsem pa nekdo, ki se izogiba napornejšemu
delu," je kritična Kandusova. Zdenko Hriberšek, direktor
Varovanja v Gorenju, meni, da je delo zasebnih podjetij
na področju varovanja dobro, "ko ta delajo v skladu z ve-
stjo, zakonom in potrebami naročnika", pravi pa, da je v



tem prostoru podcenjeno. "Okolje bo moralo spoznati,
da to niso več podjetja nekdanjih vratarjev, ampak da gre
za ljudi, ki imajo nacionalno poklicno kvalifikacijo, ustre-
zno izobrazbo, usposobljenost in znanje. Odstopanja pa
je treba v skladu z zakonskimi in inšpekcijskimi možnost-
mi na področju zasebnega varovanja sankcionirati, saj
slaba luč zaradi nespoštovanja zakonskih zahtev pada na
celotno področje zasebnega varovanja," pravi.
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