Na podlagi 10. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011, v
nadaljevanju ZZasV-1) izdaja Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

STROKOVNA PRIPOROČILA
ZA IZVAJANJE INTERVENCIJ V ZASEBNEM VAROVANJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(uporaba strokovnih priporočil)
1. Strokovna priporočila Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja za
izvajanje intervencij v zasebnem varovanju (v nadaljevanju strokovna priporočila)
opredeljuje postopke in ukrepe interventov pri opravljanju najbolj pogostih oblik
intervencij v zasebnem varovanju.
2. Postopki in ukrepi, ki jih urejajo ta strokovna priporočila se v vsaki posamezni
intervenciji uporabljajo selektivno glede na vrsto varnostnega dogodka, stopnjo
ogroženosti, število interventov in taktiko delovanja interventov in obveznem
upoštevanju načel zakonitosti, humanosti, uporabe najmilejšega ukrepa in
sorazmernosti, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011,
v nadaljevanju ZZasV-1).
3. Priporočljivo je, da se postopki in ukrepi, ki jih urejajo ta strokovna priporočila v
celoti ali smiselno uporabljajo pri vseh oblikah varovanja, kadar je intervencija
vključena v pogodbo.
4. Strokovna priporočila opredeljuje delo varnostnika interventa samo v času, ko
opravlja intervencijo.
5. Intervent je varnostnik, ki opravlja intervencije, določene s temi strokovnimi
priporočili.
6. V primerih, ko pride do razhajanja med splošnimi določbami strokovnih priporočil in
posebnimi določbami, veljajo posebne določbe.
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7. V pogodbi men naročnikom in izvajalcem se lahko poleg teh minimalnih strokovnih
priporočil dodajo dodatne zahteve po opremi, postopkih in ukrepih.
8. V pogodbi med naročnikom in izvajalcem se naročijo tudi drugačna izvedba
intervencije, na izrecno zahtevo naročnika in soglasjem izvajalca.
2. člen

(intervencija)
1. Intervencija je oblika dela pri izvajanju nalog fizičnega varovanja ljudi in premoženja
pri kateri varnostnik odide na kraj varnostnega dogodka, kjer s svojo prisotnostjo in
po potrebi s strokovnim ter zakonitim izvajanjem ukrepov vpliva na dogajanje pri
varnostnem dogodku. Pod pojmom intervencije po teh strokovnih priporočilih se ne
štejejo posredovanja varnostnega osebja na varovanem območju, kadar gre za poseg,
ki sodi v redno obliko dela na varovanem območju.
2. Pod pojmom intervencije po teh strokovnih priporočilih se ne štejejo posredovanja
varnostnega osebja na varovanem območju, kadar gre za poseg, ki sodi v redno
obliko dela na varovanem območju ali pomoč drugemu varnostnemu osebju.
3. Varnostniki morajo biti za izvajanje intervencij ustrezno strokovno usposobljeni ter
opremljeni v skladu z ZZasV-1 in temi strokovnimi priporočili.
4. Intervencijska vozila morajo biti opremljena z opremo, določeno s predpisi in
internimi akti imetnika licence ter opremo, ki jo določajo ta strokovna priporočila.

II. NAČELA
3. člen

(spoštovanje načel)
1. Varnostnik pri izvajanju intervencij poleg splošnih pravnih načel in načel, ki jih določa
ZZasV-1, spoštuje tudi naslednja strokovna načela:
- načelo hitrosti,
- načelo metodičnosti,
- načelo vztrajnosti in temeljitosti in
- načelo dolžnosti preveritve vsake situacije.
4. člen

(načelo hitrosti)
1. Po prejemu obvestila o varnostnem dogodku se mora varnostnik nemudoma odzvati.
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2. Varnostnik mora ob upoštevanju cestno prometnih predpisov v primernem času
prispeti na kraj varnostnega dogodka oziroma njegovo neposredno okolico.
5. člen

(načelo metodičnosti)
Po prejemu obvestila varnostnik ukrepa v skladu s postopki, opredeljenimi v nadaljevanju oz.
v skladu z navodili, sprejetimi na podlagi navedenih strokovnih priporočil.
6. člen

(načelo temeljitosti)
1. Varnostnik poskuša ugotoviti razlog za nastanek varnostnega dogodka. Če tega ne
more ugotoviti, o tem obvesti VNC.
2. Varnostnik preveri situacijo, in sicer tako, da preveri okoliščine, ki so običajno
dostopne oz. vidne v času in na kraju izvedbe intervencije in bi lahko vplivale na samo
razjasnitev nastanka dogodka oz. bi lahko vplivale na nadaljnji potek aktivnosti v zvezi
z dogodkom.

7. člen

(načelo dolžnosti preveritve vsake situacije)
Varnostnik preveri vsak varnostni dogodek na katerega je napoten, Razen ob preklicu
intervencije, ob predhodno dogovorjenem postopku.

III. ŠTEVILO INTERVENTOV IN OPREMA
8. člen

(število interventov in območje delovanja)

1. Varnostno nadzorni center (v nadaljevanju, VNC), na kraj varnostnega dogodka vedno
napoti vsaj enega interventa. Po potrebi (na podlagi lastne ocene ali odločitve
nadrejenih) na kraj dogodka v pomoč napoti dodatne intervente
2. VNC glede na vrsto varnostnega dogodka, presodi koliko in katere razpoložljive
varnostne subjekte bo obvestil in koliko interventov bo napotil na kraj dogodka.
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3. Imetnik licence mora imeti interni akt v katerem določi število intervencijskih ekip v
posamezni izmeni in območje kjer intervencijske ekipe delujejo, pri tem pa upošteva
zlasti velikost območja delovanja, število objektov in podatke o intervencijskih
posegih v preteklem obdobju. Interni akt mora za zahtevo naročnika priložiti pogodbi
o varovanju.
9. člen

(oprema intervencijskih vozil)
1. Pod pojmom intervencijska vozila so zajeta vsa vozila s katerimi se opravlja
intervencija in morajo biti označena, kot to določa ZZasV-1.
2. Izvajalec zasebnega varovanja mora v vsakem intervencijskem vozilu zagotoviti v tem
členu navedeno obvezno opremo.
3. Kot obvezna oprema je mišljena samo oprema, ki je predvidena s temi strokovnimi
priporočili, za intervencijska vozila.
4. Priporočljivo je, da izvajalec zasebnega varovanja zagotovi tudi opremo, ki je
strokovna priporočila ne vsebujejo, sodi pa v sklop dovoljene opreme in pomeni
dodatno varnost ali večjo učinkovitost dela interventov.
5. Obvezna oprema je:
- oprema za gašenje v skladu s pravilnikom o požarnem varovanju (Uradni list RS,
št. 107/2007) in
- trak za zavarovanje kraja kaznivega dejanja.
6. Priporočljiva dodatna oprema je:
- sistem za sledenje vozil in
- navigacijski sistem.
10. člen

(oprema varnostnika interventa)
1. Izvajalec zasebnega varovanja mora zagotoviti in opremiti varnostnika interventa z, v
tem členu navedeno obvezno opremo.
2. Obvezna oprema je:
- komunikacijska sredstva (prenosna radijska zveza ali mobilni telefon) in
- prenosna svetilka.
3. Priporočljiva oprema je:
- zaščitne rokavice (morajo biti iz materiala, ki dlani ščitijo pred urezninami in
vbodninami z iglami)
- sredstva za vezanje in vklepanje
- in druga sredstva in oprema.
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IV. VRSTE INTERVENCIJ
11. člen

(vrste intervencij v zasebnem varovanju)
1. Če ni drugače določeno se vsi intervencijski posegi štejejo kot nevarni in je zato
potrebno ustrezno previdno ravnanje in ukrepanje.
2. Glede na vrsto varnostnega dogodka ločimo:
- intervencije zaradi sprožitve tehničnih alarmov
- intervencije v primeru klica varnostnega osebja
- intervencije zaradi klica tretje osebe (naročnika, zaposlenega ali druge osebe)

V. FAZE INTERVENCIJ
12. člen

(faze pri izvajanju intervencij)
1. Vsi interventni posegi praviloma potekajo po naslednjih fazah:
- zaznava in obveščanje o varnostnem dogodku
- odhod na kraj
- prihod na kraj in obveščanje
- ukrepanje na kraju
- zaključek in odhod iz kraja ter
- poročanje.
2. V posameznih situacijah so lahko faze tudi združene oz. katera izmed faz ni prisotna
(npr. intervent zazna sumljivo dogajanja pri rednem kontroliranju varovanih
objektov).
13. člen

(zaznava varnostnega dogodka in obveščanje)
1. VNC mora o posameznem varnostnem dogodku, ki potrebuje izvedbo intervencije
obvestiti varnostnika interventa in mu posredovati podatke o območju oziroma
objektu kjer je potrebna intervencija ter namenu intervencije.
2. Varnostnik intervent mora v primeru prejema obvestila po telefonu ali radijski zvezi,
VNC potrditi.
3. Varnostnik intervent se mora po prejemu obvestila o varnostnem dogodku
nemudoma napotiti na lokacijo tega dogodka.
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4. Kadar je o dogodku obveščen intervent neposredno oziroma sam zazna dogodek o
tem takoj obvesti VNC in ukrepa v skladu s strokovnimi priporočili.
14. člen

(odhod na kraj interveniranja)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Kadar intervent še ni na lokaciji, izbere najprimernejšo pot do objekta ali območja
kjer se je zgodil varnostni dogodek.
Med potjo do lokacije po potrebi intervent operaterju VNC sporočati vse pomembne
informacije.
VNC interventu sproti sporoča vse pomembne dodatne informacije v zvezi z lokacijo
na katero je interventa napotil.
Na poti na lokacijo je intervent pozoren na vse dejavnike, ki bi bili lahko pomembni za
razjasnitev okoliščin (npr. nasproti vozeča vozila ali opažene osebe).
Na prvi pregledni lokaciji oziroma na katerikoli drugi primerni lokaciji, ki daje
interventu že od daleč ustrezen pregled na dogajanjem na kraju dogodka intervent
svoje ugotovitve o dogajanju po potrebi sporoči VNC.
Intervent po potrebi vozilo tudi ustavi in si že od daleč natančneje ogleda dogajanje
lahko pa to stori tudi med vožnjo. Kadar razpolaga z napravami, katerih uporaba med
vožnjo je v skladu s predpisi, lahko obveščanje opravi med vožnjo.
V kolikor pri tem ne zazna nobenih posebnosti oziroma kakšnih sumljivih okoliščin,
nadaljuje pot proti lokaciji.
15. člen

(prihod na kraj intervencije)
1. Ob prihodu do bližnje okolice lokacije interventi izberejo primerno lokacijo za
ustavitev.
2. V kolikor je to primerno izbere takšno lokacijo, da je čim manj opazen.
3. O prihodu na bližnjo okolico lokacije intervent obvesti VNC.
4. Intervent nato ukrepa v skladu s pravili, navedenimi v nadaljevanju.
16. člen

(ukrepanje oziroma ravnanje na kraju)
Če ni drugače določeno intervent ukrepa v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter
strokovnimi priporočili, navedenimi v nadaljevanju.
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17. člen

(zaključek in odhod s kraja)
Po izvedenih aktivnostih na kraju (po izvedeni intervenciji) in zaključku vseh aktivnosti
morebitnih drugih pristojnih služb, varnostnik intervent obvesti VNC, ter šele nato zapusti
kraj in poroča v skladu s pravili in internimi akti družbe.

VI. POSEBNE DOLOČBE ZA INTERVENIRANJE PO SPROŽITVI TEHNIČNIH ALARMOV
18. člen

(odhod na kraj interveniranja)
Če intervent že od daleč opazi, da je ali so na lokaciji osebe (ena ali več) o tem takoj obvesti
VNC ter zaprosi pomoč. Po prihodu okrepitev skupaj nadaljujejo pot v bližino lokacije.
19. člen

(prihod na kraj intervencije)
1. Ob prihodu do bližnje okolice lokacije interventi izberejo primerno lokacijo za
ustavitev, in sicer tako, da je prihod v kolikor je to mogoče, čim manj opazen.
2. O prihodu na bližnjo okolico lokacije intervent obvesti VNC.
3. Nato sledi pregled okolice lokacije.
4. V kolikor intervent pri pregledu zazna, da se na lokaciji pripravlja ali izvršuje kaznivo
dejanje o tem takoj obvesti VNC, ki o tem obvesti tudi policijo.
5. Če kaznivo dejanje izvršuje večje število oseb ali pa gre za verjetnost, da so osebe
oborožene ali nevarne, zahteva od VNC tudi pomoč drugih interventov.
6. Kadar intervent ocenjuje, da bi z ukrepanjem ogrozil življenje ljudi ali lastno življenje,
ni dolžan posredovati in o tem takoj obvesti VNC.
7. V tem primeru se postavi na mesto, kjer lahko v najboljši meri, varno nadzira
dogajanje na lokaciji.

20. člen

(ukrepanje v primeru zaznave kaznivega dejanja)
1. Če pri pregledu okolice lokacije objekta ali v njegovi notranjosti intervent zazna, da je
bilo kaznivo dejanje že izvršeno in ni videti, da bi bili storilci še na kraju, o tem takoj
obvesti VNC, ki o tem obvesti tudi policijo.
2. Nato zavaruje kraj kaznivega dejanja.
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3.
4.
5.
6.

Pri zavarovanju kraja kaznivega dejanja si pomaga z različnimi predmeti in metodami.
Sledi, ki so izven bližje okolice varovanega objekta, zavaruje posebej.
Sledi, katerim grozi uničenje ali poškodovanje jih poskuša zavarovati oziroma zaščititi
Če ugotovi, da so v objektu še vedno storilci in bi z ukrepanjem lahko ogrozil varnost
oseb ali lastno varnost, se umakne na varno lokacijo, od koder lahko najbolje nadzira
objekt. O ugotovitvah obvešča VNC ter zahteva pomoč drugih interventov.
7. Kadar pri sprožitvi panik alarma intervent pri pregledu zazna, da se na lokaciji izvršuje
kaznivo dejanje o tem takoj obvesti VNC, ki o tem obvesti policijo.
8. V primeru, da osebo zaloti v objektu ukrepa tako, kot je določeno za ukrep zadržanje
osebe na kraju, kadar oceni, da s tem ne bo ogrozil življenja oseb ali lastnega življenja
in takoj obvesti VNC.
9. Kadar intervent na varni lokaciji nadzoruje dogajanje na objektu in oseba poskuša
zapustiti lokacijo, jo varnostnik poskuša zadržati, kadar oceni, da je to sposoben
izvesti.
10. Če oseba pobegne iz varovanega območja ji varnostnik lahko sledi in jo poskuša
zaustaviti izven varovanega območja vendar le v primeru, če ocenjuje, da je to
taktično ustrezno in da je to sposoben tudi izvesti.
21. člen

(ravnanje ob prihodu policije na kraj)
1. Ob prihoda policije na kraj, le-ta prevzame postopek.
2. Intervent policistom posreduje vse zbrane podatke in jim nudi pomoč v okviru svojih
pristojnosti.
3. Ko intervent zaključi postopke o tem obvesti VNC in nadaljuje delo, kot je določeno z
internimi akti imetnika licence.
4. Po zaključeni intervenciji mora intervent izdelati s predpisi in internimi akti ter
navodili določene pisne izdelke.
5. O dogodku in ukrepih oziroma aktivnostih se obvešča naročnika skladno z določili
pogodbe.
22. člen

(ukrepanje, ko ni vidnih znakov varnostnega dogodka)
1. Kadar intervent pri pregledu okolice ne zazna nobenih okoliščini, ki bi kazale na
izvršitev kaznivega dejanja o tem obvesti VNC.
2. Nadaljevanje postopka (vstop v objekt, pregled ..) se opravi, kot je določeno s
pogodbo o varovanju ali pravili stroke.
3. Takoj, ko ugotovitvi okoliščine, ki kažejo, da se izvršuje ali je bilo izvršeno kaznivo
dejanje, postopa tako, kot je določeno v 20. členu.
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VII POSEBNE DOLOČBE ZA INTERVENCIJE V PRIMERU POŽARA
23. člen

(odhod na kraj)
1. Na poti na lokacijo mora intervent takoj, ko ugotovi, da gre za požar, obvestiti 112 in
nato še VNC.
2. V kolikor gre za objekt, ki se ukvarja z nevarnimi snovmi, mora biti intervent na poti
še posebno previden in v izjemnih okoliščinah ne nadaljuje poti proti objektu, temveč
od daleč opazuje dogajanje, ter o tem obvešča 112 in VNC (npr. požar večje
razsežnosti objekta z nevarnimi snovmi).
3. Če na poti ali že od daleč ne zazna nobenih nenavadnih okoliščin nadaljuje pot proti
objektu.
4. O prihodu na lokacijo intervent obvesti VNC.
5. V primeru požara, če je možno, zapre dovod plina, izključi elektriko in druge sisteme
preko katerih se dovajajo nevarne snovi ali energenti, ki lahko povzročijo eksplozijo
ali dodatno nevarnost za ljudi in okolico.
6. Če ugotovi, da gre za požar manjših razsežnosti in ocenjuje, da ga lahko obvladuje
(začetni požar), takoj prične z gašenjem.
7. Če gre za požar večjih razsežnosti, katerega ne bo mogel sam pogasiti mora poskrbeti
za izvedbo ukrepov, ki bodo gasilcem olajšali gašenje in izvedbo ukrepov za zajezitev
škode.
8. Po potrebi pomaga tudi pri evakuaciji.
9. Preveri dostop do hidrantov in naredi vse, da vzpostavi prost dostop intervencijskim
vozilom do kraja požara in hidrantov.
10. Kadar gre za požar tako velikih razsežnosti, da ni mogoče izvesti ukrepov iz 6. točke
tega člena se umakne na varno lokacijo in o dogodku takoj obvešča 112 ter VNC.
24. člen

(prihod gasilcev na kraj)
1.
2.
3.
4.

Ob prihodu gasilcev na kraj le-ti prevzamejo postopek.
Varnostnik nudi gasilcem pomoč v okviru svojih pristojnosti.
Intervencija se zaključi, ko tako odloči VNC.
Po zaključeni intervenciji mora intervent izdelati s predpisi in internimi akti ter
navodili določene pisne izdelke.
5. Kadar je na kraj prispela tudi policija, intervent policistom posreduje vse zbrane
podatke in jim nudi pomoč v okviru svojih pristojnosti.
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25. člen

(ravnanje, ko ni vidnih znakov požara)
1. Kadar ni vidnih znakov požara varnostnik o tem obvesti VNC nato pa v kolikor ima
ključe previdno vstopi v objekt.
2. V primerih ko nima ključev od objekta je potrebno v skladu s pogodbo o varovanju
obvestiti naročnika in se ravna po njegovih navodilih.

VIII. POSEBNE DOLOČBE ZA INTERVENCIJE V PRIMERU »ROPNEGA OZIROMA PANIK
ALARMA«
26. člen

(odhod na kraj)
V primeru ropnega oziroma panik alarma VNC ravna skladno z 8. členom teh strokovnih
priporočil s tem, da je v tem primeru priporočljivo, da se na kraj napotita vsaj dve
intervencijski ekipi sočasno.
27. člen

(prihod na kraj intervencije)
1. Na prvi pregledni lokaciji oz. na katerikoli drugi primerni lokaciji, ki daje interventu že
od daleč ustrezen pregled na dogajanjem na kraju dogodka intervent svoje
ugotovitve o dogajanju sporoči VNC.
2. Intervent po potrebi vozilo tudi ustavi in si že od daleč natančneje ogleda dogajanje, v
nasprotnem primeru to stori med vožnjo do bližnje oklice lokacije.
3. Če pri tem ne zazna nobenih posebnosti oziroma kakšnih sumljivih okoliščin,
nadaljuje pot proti lokaciji.
4. Če intervent že od daleč opazi, da je na lokaciji večje število oseb o tem obvesti VNC
ter zahteva pomoč drugih interventov. Po prihodu drugih interventov skupaj
nadaljujejo pot v bližino lokacije.
5. Ob prihodu do bližnje okolice lokacije interventi izberejo primerno lokacijo za
ustavitev, in sicer tako, da je prihod v kolikor je to mogoče, čim manj opazen.
6. O prihodu na bližnjo okolico lokacije intervent obvesti VNC.
7. Nato sledi pregled dogajanja v okolici objekta varovanja. Intervent poskuša že od
zunaj v kolikor je to mogoče, ugotoviti dogajanje v notranjosti objekta.
8. Intervent prav tako zavaruje kraj, in sicer tako, da poskuša preprečiti novim strankam
vstop v objekt na kar se da diskreten način.
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9. Od oseb, ki izstopajo iz objekta pa poskuša pridobiti podatke in informacije o
dogajanju v objektu.
10. O celotnem dogajanju in ugotovitvah intervent po potrebi sproti obvešča VNC.
28. člen

(ukrepanje v primeru zaznave kaznivega dejanja)
1. Kadar intervent pri pregledu zazna, da se na lokaciji izvršuje kaznivo dejanje o tem
takoj obvesti VNC. Prav tako o kaznivem dejanju obvesti tudi policijo, in sicer sam
neposredno ali posredno preko VNC.
2. Ob prihoda policije na kraj, le-ta prevzame postopek.
3. Intervent policistom posreduje vse zbrane podatke in jim nudi pomoč v okviru svojih
pristojnosti.
29. člen

(ukrepanje, ko ni vidnih znakov varnostnega dogodka)
1. V primeru, ko intervent na objektu ne zazna nobenih posebnih okoliščin, vstopa v
objekt izredno previdno, po potrebi z vzpostavljeno govorno povezavo z VNC.

IX. POSEBNE DOLOČBE V PRIMERU KLICA VARNOSTNEGA OSEBJA DA POTREBUJE POMOČ
30. člen

(obveščanje intervencijske ekipe)
1. VNC mora o posameznem varnostnem dogodku obvestiti varnostnika interventa in
mu posredovati podatke o situaciji oziroma dogajanju na lokaciji.
2. VNC po potrebi obvesti še druge varnostne strukture in druge službe za ustrezno
pomoč.
31. člen

(prihod na kraj intervencije)
Ob prihodu na kraj intervencije intervent obvesti VNC, da je prispel na kraj. Če je varnostnik,
ki je klical na pomoč v objektu, obvesti VNC, da vstopa v objekt.
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32. člen

(ukrepanje v primeru zaznave kaznivega dejanja)
1. Kadar intervent zazna, da se na lokaciji izvršuje ali je bilo izvršeno kaznivo dejanje o
tem takoj obvesti VNC. Prav tako o kaznivem dejanju obvesti tudi policijo, in sicer
sam neposredno ali posredno preko VNC.
2. Ob prihoda policije na kraj, le-ta prevzame postopek.
3. Intervent policistom posreduje vse zbrane podatke in jim nudi pomoč v okviru svojih
pristojnosti.

X. POSEBNE DOLOČBE V PRIMERU INTERVENCIJE ZARADI KLICA TRETJE OSEBE (NAROČNIKA,
ZAPOSLENEGA ALI DRUGE OSEBE) IN OBVEŠČANJE NAROČNIKA
33. člen
(postopek v primeru klica tretje osebe)
1. V primerih interveniranja zaradi klica tretje osebe ali naročnika, ko ni na razpolago
zadosti informacij o vzrokih za klic, intervent praviloma ravna kot je določeno v
členih 14., 15. in 16.
2. Kadar iz vsebine klica izhaja, da gre za varnostni dogodek, se intervencija opravi kot je
predvideno za posamezen varnostni dogodek, če je tako določeno s pogodbo
(naročnik kliče, ker sumi, da je nekdo v zgradbi, občan kliče, da je na varovanem
območju opazil neznane osebe in drugo).

34. člen
(obveščanje naročnika)
1. Obveščanje naročnika o varnostnem dogodku poteka kot je določeno s pogodbo o
varovanju.
2. Obveščanje in komunikacija poteka preko VNC.

XI. POROČANJE
35. člen
(poročilo)
Intervent po končani intervenciji izdela poročilo, kot določajo predpisi in interna navodila imetnika
licence.
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XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

36. člen
(uporaba strokovnih priporočil)
Za izvajanje intervencij, ki so jih imetniki licenc sklenili z naročniki pred sprejemom teh strokovnih
priporočil, se ta strokovna priporočila v delu, ki presega dogovorjene obveznosti imetnika licence,
uporablja samo, če sta se imetnik licence in naročnik tako dogovorila in sklenila aneks k pogodbi o
varovanju.
Razlaga določb strokovnih priporočil za izvajanje intervencij je v izključni pristojnosti Strokovnega
odbora za standarde pri Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ki na predlog
predsednika Zbornice pripravi obrazložitev.

37. člen
(uveljavitvena določba)
Strokovna priporočila veljajo z dnem, ko jih sprejme pristojen organ Zbornice, uporabljati pa se
pričnejo tri mesece po objavi na spletni strani Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.

V Ljubljani, 13.3.2012

Branko SLAK
PREDSEDNIK
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