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71. številka, april 2016

Vaša varnost je naša skrb že 25 let.

Letos so izjemni uspehi  
skakalcev v dolino pod 
Poncami pritegnili več kot 
110.000 obiskovalcev

Popolna Planica 
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k a ž i p o t

Intervju: Branko Slak

Popolna Planica
Kar 110.000 obiskovalcev je 
prišlo v Planico v živo spremljat 
športne uspehe skakalnih asov 
in se seveda odlično zabavati.

Naši varnostniki so izvedli 
številne uspešne akcije. O nekaj 
izmed njih so poročali tudi novi-
narji v informativnih oddajah.

Razvili smo sistem, ki omogoča 
hitro in zanesljivo poročanje o 
dogodkih na terenu - tako VNC-
ju kot naročnikom varovanja.

Trening duha in telesa

Varnostnika trimesečja

Sintalček št. 71, april 2016

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 7.500 

izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenj- 

ski tisk d.d. • Naslovnica: Aleš Rosa • Naročila na e-mail:  

sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si

Terorizem
Ocenjene varnostne grožnje v 
Sloveniji so "relativno majhne". Ne 
glede na to se varnostniki preven-
tivno usposabljajo za ukrepanje.
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V tej sezoni si je smučarska 
skakalka Maja Vtič priborila 
bronasto medaljo v skupnem 
seštevku svetovnega pokala.

Intervju: Maja Vtič

Akcija!

Razvoj
Branko Slak je predsednik Zbornice  
za razvoj slovenskega zasebnega  
varovanja. Kako se bo po njegovem  
razvijala panoga?

V tem trimesečju so vodje 
varovanj posebej izpostavili delo 
Uroša Novaka iz Ljubljane in 
Kristjana Glivarja iz Kopra. 

Milan Borko je vodja intervencije v
Sintalu Maribor. Svoje delo uspešno 
usklajuje s športnimi aktivnostmi. 
Trenira namreč ju jitsu.
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V letu 2016 Sintal praznuje četrt 
stoletja uspešnega delovanja. 
Pregled lanskih rezultatov kaže 
na stabilnost in  dolgoročno rast.

Sintal v letu 2015
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Pozimi morda narava počiva,  
dogajanje pa je živahno. Sintalovi 
varnostniki so poskrbeli za nemo-
ten potek številnih prireditev.

Po Sloveniji
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Novičke iz Sintala

Na kegljanju smo krepili prijatelj-
ske vezi, sodelavcu ob odhodu v 
pokoj podarili mini intervencijski 
avto in se zamaskirali za pusta.
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u v o d n a  b e s e d a

25 leT SINTAlA IN  
zASeBNegA VARoVANjA V SloVeNIjI

Slovenija je svojo državnost utemeljila s plebiscitom o samostoj-
nosti 23. decembra 1990. Z osamosvajanjem Slovenije se je pričel 
tudi razcvet zasebnega podjetništva in z njim tudi zasebnega 
varovanja v Sloveniji. Sintal je bil ustanovljen mesec dni po plebi-
scitu, 24. januarja 1991.   

V tistem obdobju je varovanje družbenih podjetij izvajalo le 
državno podjetje Varnost, ki je zagotavljalo fizično varovanje z 
varnostniki. Tehnologija na področju varovanja še ni bila uveljav-
ljena. Že ob ustanovitvi smo se zavedali, da s fizičnim varovanjem 
ne bomo uspeli konkurirati uveljavljenemu družbenemu podjetju, 
zato smo si zastavili jasno strategijo: trgu predstaviti sodobno 
tehnologijo varovanja s ciljema zmanjšanja stroškov in zvišanja 
kakovosti varovanja. 

Zgradili smo za tiste čase najsodobnejši varnostno-nadzorni cen-
ter, ki je lahko preko telefonskih linij sprejemal alarmne signale 
s tehnično varovanih objektov. Podjetnikom, ki so v tistem času 
pričeli ustanavljati svoja podjetja, smo namesto tedaj edine uvelja-
vljene oblike varovanja, to je fizičnega varovanja, ponudili varovan-
je premoženja tudi s sodobnimi sistemi tehničnega varovanja. 
Naučili smo se poslušati svoje naročnike in odzivati na njihove 
potrebe. S preprosto strategijo je Sintal bliskovito rastel, postali 
smo največje varnostno podjetje v Sloveniji.

Tudi danes, 25 let po tem, naš pristop na trgu ni nič drugačen. 
Neprestano vlagamo v znanje in napredek, da gremo v korak s 
časom. Naš cilj ostaja naročnikom zagotavljati kakovostne storitve 
s pomočjo sodobne tehnologije za nižje stroške. 

Vsekakor pa brez posredovanja dobro usposobljenih in vedno bolj 
specializiranih varnostnikov ne gre, kar dokazujejo tudi študije 
poklicev prihodnosti. Poklic varnostnika je namreč eden od tistih 
poklicev, ki jih ne bodo nadomestili roboti in se zanje predvsem 
zaradi vsesplošnih varnostnih razmer predvideva vedno večje 
povpraševanje.
 

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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"PoklIc VARNoSTNIkA  
Bo VSe Bolj ceNjeN"

i n t e r v j u

Zagotovo. To je ena najboljših možnih preventiv. Ravno na tem 
področju imajo naročniki premalo znanja in vedenja. Niso še 
izoblikovali odnosa do tega, da je varnost dobrina, ki jo je treba 
vzdrževati, ne nazadnje tudi plačevati - ker se to splača. Objekt, 
ki je varovan s tehničnim, fizičnim, mehanskim varovanjem, ima 
zagotovo veliko manj možnosti za "napad" storilcev kot objekt, 
ki tega nima – vlomilci in tatovi se ga raje izognejo oziroma niti 
slučajno nimajo namena, da bi se ga lotili. Podobno velja denimo 
za varovane prireditve, kjer prisotnost varnostnikov preprečuje 
nastanek neredov.

Če bi v tem trenutku ukinili zasebno varovanje, bi se pojavilo izjem-
no veliko varnostnih problemov. Tiste, ki se premalo posvečajo 
temu področju in ga premalo cenijo, bi malo streznilo. 

Zbornica sicer tudi zbira in analizira statistike 
ukrepov varnostnega osebja. Kaj ugotavljate?
V pregledu petih let, odkar Zbornica vodi evidenco, vidimo, da je 
število ukrepov stabilno, uporabe fizične sile je izjemno malo, 
prav tako uporabe sredstev za vezanje. Velja poudariti, da ukrep 
fizične sile največkrat pomeni uporabo strokovnega prijema, ne pa 
udarcev. Če varnostnik nekoga zadrži tako, da ga prime za roko, je 
to že vodeno v statistikah kot uporaba fizične sile.

Pred nami evidence ni nihče vodil, torej podatkov ni bilo. Tako se 
je lahko ugibalo in kdorkoli se je lotil zasebnega varovanja z neg-
ativnim pristopom, je lahko rekel, da "ogromno pretepajo ljudi, 
uporabljajo fizično silo … ." Sedaj, ko so podatki zbrani, je drugače.

Zbornica za razvoj slovenskega zaseb-
nega varovanja je strokovni organ, ki 
ima velik vpliv na razvoj panoge. Z 
Brankom Slakom, njenim predsed-
nikom, smo se pogovarjali o pretek-
losti, prihodnosti in aktualnih zadevah, 
s katerimi se sooča zasebno varovanje. 

Katere so glavne aktivnosti Zbornice?
Zbornica je za tako pomembno dejavnost, kot 
je zasebno varovanje, izjemno pomembna 
institucija. V skladu z zakonom ima precejšnjo 
vlogo na področju stroke, usposabljanja, 
izobraževanja, potrjevanja različnih certifikatov, 
ki so namenjeni varnostnemu osebju. Aktivno 
sodeluje z zakonodajalcem, ki regulira deja-
vnost - podajamo svojo strokovno oceno o pred-
logih predpisov. Zbornica je tudi reprezentativna 
institucija panoge, tako da lahko denimo tudi 
podpiše panožno kolektivno pogodbo.

Ustrezna strokovna služba je 
verjetno posebej pomembna, ker gre 
za delikatno področje varnosti?
Seveda, varnost je bila od nekdaj dobrina. Je 
tudi relativno redka dobrina. Z varnostjo je 
tako kot z zdravjem. Dokler ga imaš, se ti zdi 
samoumevno. Ko ga izgubiš, pa začneš razu-
meti njegov pomen, seveda narediš vse, da 
bi vzpostavil prejšnje stanje. In ko se osebno 
počutiš varno, se tega niti ne zavedaš pose-
bej. Za tem pa stoji ogromno truda stroke, 
izobraževanja, finančnih vložkov države in 
zasebnega varovanja ter kopice ljudi, orga-
nizacij, ki sodelujejo v varnostnem sistemu.

Kateri princip je pomembnejši za 
dobro varovanje - preventivni ali 
represivni ukrepi?
Preventiva je zelo pomembna in je med glavni-
mi načini delovanja zasebnega varovanja. 
Represivno delujemo zelo malo, te ukrepe izvaja 
predvsem policija. Če ne gre drugače, lahko 
uporabimo ukrepe, navedene v zakonu, je pa to 
skrajna izbira, ko ne gre drugače. Morata pa biti 
kombinirana oba načina.

Menda je varovanje že samo po sebi 
odlična preventiva.

"Ko se počutiš 
varno, se tega 

niti ne zavedaš 
posebej. Za 

tem občutkom 
pa v resnici 

stoji ogromno 
truda in 

vlaganj ljudi 
in organizacij, 

ki sodelujejo 
v varnostnem 

sistemu."

Branko Slak, 
predsednik  

Zbornice  
za razvoj 

slovenskega 
zasebnega  

varovanja
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i n t e r v j u

Kako je Zbornica sodelovala pri začetkih panoge?
Zbornica je bila ustanovljena leta 1993 in namen ustanoviteljev 
je bil, da s strokovnimi argumenti uredijo področje zasebnega 
varovanja. Družbe, ki so želele pošteno, strokovno, odgovorno 
opravljati svoje delo, so ugotovile, da je podlaga za to lahko le 
zakon - predpisi, ki bodo natančno opredelili, kaj lahko počnejo. 
Prvi zakon smo dobili že leta 1994 in na njegovi podlagi sta se 
začela izjemen razvoj in stabilizacija panoge.

Kako pa vidite prihodnost zasebnega varovanja?
Zasebno varovanje bo igralo veliko vlogo v varnostnem sistemu. 
Tudi s tem, da se bodo naročniki ozavestili, kako pomembno je 
to področje. Že danes imamo velika tveganja, pa jih naročniki ne 
poznajo. Ne zavedajo se, da bi lahko z ustreznim varovanjem bist-
veno več privarčevali. V zadnjih desetih letih je bil kriterij najnižja 
cena. Naročnike še vedno premalo, a bistveno bolj kot včasih, 
zanima kakovost. Marsikoga nizka cena veliko stane, saj pogosto 
pomeni nižjo kakovost, ta pa  lahko naredi veliko škode.

Kakšne so napovedi za prihodnost poklica  
varnostnika?
Menim, da bo v prihodnje vedno bolj cenjen. Naročniki bodo bolj 
zahtevni, znali bodo bolj ceniti kakovost in bodo zanjo tudi ponudili 
več denarja. Bolj usposobljeno, specializirano varnostno osebje bo 
tudi bolj iskano.

Kakšne pa so te specializacije?
Že danes jih je veliko. Ena od pomembnih, ki jih izvajamo tudi 
na Zbornici, je tudi varnostnik rentgenolog. Potrebujejo jih na 
letališčih, sodiščih, tudi v posameznih podjetjih. Tu so tudi special-
izacije za gostinske lokale, intervencije, prevoze gotovine, telesne 
stražarji. Trg bo pokazal niše, tukaj je velika prihodnost.

Prej ste omenili, da Zbornica lahko podpiše kolek-
tivno pogodbo za dejavnost. Februarja ste jo pod-
pisali skupaj s predsednico Sindikata komunale, 
varovanja in poslovanja z nepremičninami. Katere 
so glavne zadeve, ki jih prinaša ta pogodba?
Predvsem velja izpostaviti, da ureja področje dodatkov za nadure, 
nočno, nedeljsko in praznično delo, ki so bili s 1. 1. 2016 izvzeti 
iz minimalne plače. Med drugim pa ureja tudi odmore, počitke in 
povračilo stroškov v zvezi s prevozom na delo.

Ta kolektivna pogodba je soliden rezultat in temelj medsebojne-
ga dogovarjanja med delodajalci in delojemalci. Da smo naredili 
dobro kolektivno pogodbo, govorijo tako kritike s strani delodajal-
cev kot delojemalcev. Gre za odnos na višjem nivoju.

Za kakšne kritike pa gre?
Predvsem glede dodatkov. S strani delodajalcev je očitek, da gre za 
velik nov strošek, za delavce pa menim, da so nekateri pričakovali 
bistveno večjo spremembo dohodka. Pri tem pa je treba izpostaviti 

dejstvo, da večji delež tistega, kar naj bi dobilo 
varnostno osebje, pobere država. Namreč, že pri 
oblikovanju zakona in pri kasnejših razpravah so 
predstavniki pristojnih ministrstev zagotavljali, 
da bo država znižala obdavčitev najnižjih plač in 
s tem dodatkov. To pa se ni zgodilo.

Če ilustriramo: strošek delodajalca za izplačilo 
minimalne plače je pri polnem delovnem času 
918 evrov, čemur se prištejeta še strošek prevo-
za in prehrana. Delavec od tega prejme 604 evre 
plus povračilo stroškov prevoza in prehrane. 

Po novem mora delodajalec za vsako nočno, 
nedeljsko in praznično uro izplačati dodatek, ki 
naj bi se prištel k minimalni plači. Dejansko pa 
je po zakonodaji zadeva urejena tako, da delavec 
prejme manj kot polovico denarja, ki ga mora 
delodajalec nameniti za dodatek. Se pravi, da 
država pobere več kot pol tega zneska. Zgodi pa 
se lahko celo to, da delavec pade v višji davčni 
razred in prejme celo manjše izplačilo kot prej. 
Podoben problem je pri obračunu dohodnine. 

Žal smo v situaciji, ko država predpisuje mini-
malno plačo, ki jo delodajalec mora izplačati, 
hkrati pa jo maksimalno obdavči.

In za konec, kaj je temelj dobrega 
varovanja?
Zaupanje je temelj, ki se zgradi med naročnikom 
in izvajalcem varovanja. Treba je delati na nivoju 
panoge, graditi ugled. Tukaj ima zbornica izjem-
no veliko vlogo. Hkrati pa so seveda za gra-
ditev ugleda pomembni vsi v podjetjih - lastnik, 
menedžer, varnostnik.

Leta 1993
je bila ustanovljena Zbornica 
kot strokovni organ panoge.

"Več kot polovico  
denarja, ki ga po novem za  

nočno in nedeljsko delo nakaže  
delodajalec, pobere država."
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v  š t e v i l k a h

V letu 2016 Sintal praznuje četrt 
stoletja uspešnega delovanja. Ne le 
dobri odzivi naših naročnikov, tudi 
statistični podatki kažejo, da je naše 
poslovanje uspešno in skozi leta sta-
bilno rastoče - kljub zahtevnim gospo-
darskim in družbenim razmeram. 

* podatki na dan 31. 12. 2015

Izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje 5

izobrazba VII. stopnje 86

izobrazba VI. stopnje 63

izobrazba V. stopnje 590

izobrazba IV. stopnje 682

izobrazba ostali 516

Skupaj: 1.942

Dosežki v letu 2015
zadržani vlomilci 33 

preprečeni iznosi blaga 708

preprečeni - pogašeni požari 26

zaznani izlivi vode 27

osnovni podatki*

letni prihodki v tisoč EUR 53.233

število zaposlenih 1.942

število tehnično varovanih objektov 16.937

število fizično varovanih objektov 520

število vozil 376

Uspešnost kombinacije sodobne 
tehnologije varovanja in profesionalno 
usposobljenih zaposlenih se odraža 
tudi neposredno v uspešnih posre-
dovanjih. Hkrati pa stalno padajoča 
varnostna ogroženost objektov kaže, 
da se vlomilci objektov, ki jih varuje 
Sintal, raje izognejo.

SINTAl V leTu 2015

Z neprestanimi nadgradnjami sto-
ritev in vlaganjem v izobraževanje 
zaposlenih zagotavljamo vrhunsko 
kakovost storitev in krepimo zaupanje 
naročnikov.
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Planiški praznik
Odlični rezultati, še boljše  
vzdušje, vrhunsko varovanje str. 8-9
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Smučarski poleti v Planici so v zadnjih letih 
prerasli v pravi praznik, letos pa je bilo 
doživetje res izjemno. K temu so prispevali 
vrhunski uspehi slovenskih skakalcev, dih 
jemajoča prenovljena velikanka, odprtje 
sodobnega nordijskega centra in idila do-
line pod Poncami, ki jo je marčevsko sonce 
prelevilo v skorajda pravljično.
 
Ponosno pa lahko pristavimo, da smo k 
doživetju prispevali tudi Sintalovci, ki smo 
skrbeli za varnost.

Sintal sodeluje z organizatorjem tega velike-
ga dogodka že vrsto let. Tudi tokrat so bile 
Sintalove ekipe varovanja dejavne vse dni pri-
reditev svetovnega pokala, od 17. do 20. mar-
ca, ko je množica navijačev med plapolanjem 
tisočev slovenskih zastav na zmagovalnem odru 
navdušeno pozdravila zmagovite orle. 

Ker je bilo za varnost učinkovito poskrbljeno, 
je ogromna množica lahko nemoteno uživala v 
zmagovalni evforiji. Največ navdušenja sta seve-
da požela odlični Robert Kranjec in skromni 
velezvezdnik Peter Prevc, ki sta poleg ostalih 
uspehov sezone še na zaključni planiški tekmi 
osvojila najvišje lovorike.

Zanimanje za Planico je bilo letos izjemno. 
Vstopnice so bile razprodane več kot mesec dni 
vnaprej, zaključno nedeljsko tekmo pa si je v 
živo ogledalo kar 33.000 obiskovalcev. Skupno je 
Planico obiskalo več kot 110.000 navijačev, prek 
televizijskih zaslonov pa si je po podatkih RTV 
Slovenija prenos zadnjega Prevčevega skoka 
ogledalo kar 731.300 gledalcev.

Ob takšnih številkah obiskovalcev obstajajo različna varnostna 
tveganja, ki jih je treba predvideti in z organizacijo prireditve ter 
načinom varovanja zmanjšati. Organizator je tudi letos zagoto-
vil tako različne načine prevoza do dogodka kot tudi, da je kljub 
trumam obiskovalcev vstop potekal gladko, pri čemer so seveda 
sodelovale tudi Sintalove varnostne ekipe. Za urejanje prome-
ta je bilo zadolženih 55 varnostnikov Sintala, 35 jih je delalo na 
vhodih, na prireditvenem prostoru pa je za red in mir skrbelo 65 
varnostnikov.

Znova se je izkazalo tudi odlično sodelovanje med organizatorjem, 
policijo in Sintalom. Rečemo lahko, da smo v letih sodelovanja 
postali uigrana ekipa, ki dobro pozna specifike te prireditve ter se 
lahko tudi hitro prilagaja spreminjajočim se okoliščinam.

Grega Zakrajšek

Popolna 
Planica

33  
tisoč obiskovalcev 

si je v živo ogledalo 
nedeljsko tekmo v 

Planici. 

731  
tisoč gledalcev si 

je ogledalo Prevčev 
zaključni skok po 

televiziji.

155 
Sintalovih  

varnostnikov je  
skrbelo za varnost 

prireditve.
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K izjemnemu dogodku je 
pripomoglo tudi popolno vreme.

Zmagovalni orlovski ples. Junak Prevc s prigaranim globusom.

Za uspeh posameznika je zaslužna celotna ekipa.

Zahvaljujoč uspešnemu sistemu pregledovanja vstopnic in 
osebne prtljage so vstopi na prizorišče gladko potekali.

Dogodek sta obiskala tudi predsednik vlade in predsednik države.

V nedeljo je bilo obiskovalcev okoli 33.000.

Plapolale so zastave, največ je bilo seveda slovenskih.Varnostniki so nepopisno gnečo budno spremljali. Prireditev je minila sproščeno in varno.
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"VeRjAMeM, DA Se TRuD  
IN PAMeTNo Delo VeDNo PoPlAčATA"

Računate na zmago v skupnem seštevku prihodnjo sezono?
Nič ni nemogoče. Z nikomer se ne bojim tekmovati, vendar 
tudi nikogar ne podcenjujem. Cilj je, da se fizično in psihično 
še bolje pripravim, rezultat je posledica celotne pripravljenosti 
tekmovalke.

Glede na to, kako hitro jim raste priljubljenost in glede na us-
pehe "vražjih Slovenk", mislite, da bodo ženski skoki v bližnji 
prihodnosti dosegli priljubljenost moških?
Za to bo potrebno še nekaj časa, ker ženski skoki nimajo tako 
dolge tradicije kot moški. Z dobrimi rezultati se bo iz leta v leto 
priljubljenost dvigovala.

Kaj vam je najbolj pomembno na dan tekme, da dobro skočite?
Dobro splošno počutje. Me pa tekme zelo motivirajo, tako da me 
tudi kakšne težave ne ovirajo.

Kakšen del dobrega skoka je občinstvo, vzdušje? Vam je v 
Ljubnem denimo pomagala tudi domača množica, ki je 
navdušeno navijala?
Občinstvo naredi tekmo lepšo in zanimivejšo. Dobiš še dodatno 
motivacijo za dobre skoke. Seveda je treba na drugi strani tudi 
ta pritisk znati dobro prenašati. Na Ljubnem sem uživala pred 
domačimi navijači, vesela sem bila, da so nas prišli spodbujati v 
tako velikem številu.

Katera skakalnica, kateri skok sta na vas pustila največji vtis, 
na katero priložnost se največkrat spomnite?
Zaenkrat se bom gotovo najraje spominjala letošnjih tekem 
na Ljubnem. Da mi je uspelo ohraniti vodstvo po prvi seriji in 
premagati Saro v sezoni, v kateri je bila tako dominantna.

Tekme pred domačimi navijači so vedno nekaj posebnega, ne 
glede na to, kje so. Bi si pa želela v prihodnje tudi kakšne tekme 
v Planici, na večji skakalnici.

Smučarski skoki za ženske so mlad 
šport, ki se bliskovito razvija in prido-
biva priljubljenost. V letošnji sezoni si je 
smučarska skakalka Maja Vtič priborila 
bronasto medaljo v skupnem seštevku 
svetovnega pokala, kar je poskrbelo za 
dodatno evforijo. Nagrado so ji podelili 
v Planici.

Leta 2011 se je v Lillehammerju odvila prva tek-
ma svetovnega pokala za ženske v zgodovini, tri 
leta pozneje so bili v Sočiju ženski skoki že prvič 
olimpijska disciplina. Maja Vtič je bila v slovenski 
ekipi ob obeh priložnostih. Letošnja sezona pa 
je bila njena najboljša doslej. V prihodnji sezoni 
meri še dlje, pot nadaljuje s stabilnimi koraki.

Ste si pred nekaj leti mislili, da bodo ženski 
skoki prišli do take priljubljenosti?
Seveda sem vedela, da se bodo ženski skoki 
še razvijali in pridobivali na priljubljenosti. 
Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Ljudje 
so lepo sprejeli ženske skoke, kar smo si punce 
prislužile z lepimi skoki in dobrimi rezultati. 

Tudi sicer bi nadaljevala s tem športom, saj 
tega ne delam zaradi medijske prepoznavnosti, 
ampak zaradi užitkov v skokih in lepih trenut-
kov, ki jih prinašajo.

Letos ste na Ljubnem, na domačem terenu, 
dvakrat stali na zmagovalnih stopničkah, v 
skupnem seštevku pa dosegli odlično tretje 
mesto. Se je torej trud izplačal?
Verjamem, da se trud in pametno delo vedno 
poplačata. Vedela sem, da bodo slej ali prej 
prišli dobri in konstantni rezultati, zato sem 
tudi vztrajala.

Vaša letošnja sezona je sploh odlična, prav 
tako sezona celotne ekipe. Ste ponosni na 
dosežke svoje ekipe? Kaj si še želite izboljšati?
Ekipa je vsako leto močnejsa. Lepo je videti, 
da se vsako leto priključi kakšna mlajša tek-
movalka in doseže lep rezultat. To nas potiska 
naprej in meni osebno daje vzpodbudo, da bom 
še bolje trenirala, sicer nas bodo mlajše tek-
movalke hitro dohitele. Želim si izboljšati še 
zaključni del faze leta in doskok.

i n t e r v j u

Maja Vtič je slovenska smučarska skakalka, ki je letos dosegla 
dosedanji vrhunec svoje kariere, naslednje leto pa želi še višje.
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Še Več možnosti 
nakuPoVanja

Maribor. Varovali smo odprtje novega 
trgovskega centra, v katerem smo 
zagotovili tudi tehnično varovanje.

Odprtje nove poslovalnice  
Hoferja v Mariboru je poželo  
veliko zanimanja.

Po SloVeNIjI

Podkoren, Planica, lesce, kranjska 
gora. Novembra smo že tradicional-
no varovali parkeljne iz treh dežel, ki 
so se zbrali v Podkorenu. December 
smo začeli z varovanjem otvoritve 
novega Nordijskega centra v Planici 
in skrbeli za varnost na izboru za Miss 
Casinoja Tivoli v Lescah, končali pa z 
varovanjem tradicionalnega silvestro-
vanja na trgu v Kranjski Gori. V novem 
letu pa smo se zabavali z varovanjem 
prireditve Rock`n`Lauf ter dobro-
delnega Grubelnikovega memoriala 
v Kranjski Gori ter seveda varovali 
velike prireditve, kot sta pokal Vitranc 
in poleti v Planici.

Gorenjska  
radodarna z doGodki 

VeseLa siLVestroVanja

Murska Sobota. V središču Murske Sobote je potekalo tradicionalno sil-
vestrovanje na prostem. Obiskovalce so tokrat zabavali Rock Partyzani, mi 
pa smo poskrbeli, da so se obiskovalci lahko brezskrbno in varno zabavali. 
Za varnost smo poskrbeli tudi na silvestrovanju in pustovanju v Moravskih 
Toplicah, na dobrodelnem plesnem spektaklu plesne šole Zeko Sports in na 
maturantskih plesih v Hotelu Diana.

Levo: Na pokal 
Vitranc v Kranjski Gori 
najboljši smučarji 
sveta privabijo več kot 
10.000 obiskovalcev. 

Spodaj: tradiciona-
lno silvestrovanje 
v Murski Soboti.

Nordijski center v Planici, novi ponos  Slovenije, je v 
polnem pogonu. Sintal pa je poskrbel za varovanje. 

Strašljivi parkeljni treh dežel.
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Slovenj gradec. V novem šolskem 
letu 2015/16 je odprla svoja vrata 
nova stavba Glasbene šole Slovenj 
Gradec. Kot je povedal njen ravnatelj 
Aleksandar Đukanović, so se 
uresničile šestdesetletne sanje in 
odprle novo obdobje v bogati zgo-
dovini Glasbene šole. Izboljšave so 
predvsem zvočna izolacija, primerna 
akustika, gretje-hlajenje, koncertna 
dvorana, dvorana za balet, učilnice 

po standardih za vsa glasbila, ki so 
v programu, učilnice za skupinski 
pouk, lepa okolica. V pritličju objek-
ta se nahaja arheološka najdba, ki 
je ustrezno zaščitena in obdelana 
kot razstavni eksponat in je pravi 
doprinos h kulturni dediščini mes-
tne občine. Sintalovci na objektu 
skrbimo za varnost s protivlom-
nim in protipožarnim varovanjem z 
intervencijo.

uresničiLe so se ŠestdesetLetne sanje

Pestro na Primorskem

Idrija, Ajdovščina, koper, Izola. 
V sredini preteklega meseca smo 
pričeli varovati Psihiatrično bolnišnico 
Idrija. 24-urno varovanje nam je zau-
palo tudi GG Soško gozdno gospo-
darstvo v Ajdovščini. Varovali pa smo 
tudi žensko rokometno tekmo ŽRK 
Mlinotest - Start Elblag Poljska v 
Ajdovščini, v Kopru rokometne tekme 
RD Koper 2016, v Izoli pa rokometne 
tekme RD Izola.

bazar za Vse

kočevje. Sredi decembra smo 
varovali prireditev Božično-novoletni 
bazar v organizaciji OŠ Zbora odpo-
slancev. Obiskovalce so prireditelji 
s kulturnim programom popeljali v 
svet prazničnih pričakovanj. Sledil je 
bazar izdelkov, izkupiček bazarja pa 
je šel v šolski sklad, katerega namen 
je omogočiti vsem učencem kako-
vostno in zanimivo šolanje.

ona & on 2015

Postojna. Tudi letos smo varovali prireditev 
ob razglasitvi osebnosti leta za notranjsko in 
kraško regijo - ONA & ON dejanje leta 2015, 
ki se je 9. januarja tradicionalno odvijala v 
Jamskem dvorcu pred Postojnsko jamo. 
Prireditve se vsako leto udeležijo visoki 
predstavniki Republike Slovenije, letos so 
bili med drugim prisotni predsednik države 
Borut Pahor, predsednik državnega zbo-
ra Milan Brglez in ministrica za zdravstvo 
Milojka Kolar Celarc.

rok naPoLniL trG
 
celje. Silvestrovanje na Krekovem 
trgu je letos potekalo v ritmih 
Rok'n'Banda. Obiskovalci, ki so se 
odločili zadnjo noč v letu preživeti 
na prostem, so trg dodobra napolnili 
šele, ko so se zaslišali znani rock hiti. 
Rok'n'Band pa so nazadnje zapeli 
tudi ponarodelo Belo snežinko.

Pust nasmejanih ust

črnomelj. Letošnjo norčavo 
pustno povorko je organiza-

tor Pustno društvo Presta 
Črnomelj začinil tudi z 

glasbo. Povorka je minila 
varno, kavboji in Indijanci 
so sklenili premirje in se 

raje posvetili zabavi.
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PokaL sPar: krka Še tretjič zaPored na Vrhu

ljubljana. 19. in 21. februarja smo v ljubljanski dvorani Tivoli varovali zaključni 
turnir Pokala Spar, na katerem so se pomerila štiri najboljša košarkarska 
moštva v tem tekmovanju. Košarkarji Krke so še tretjo sezono zapored postali 
zmagovalci. V finalu so suvereno, s 66:33, ugnali domžalsko Lastovko, ki je s pre-
bojem v finale dosegla zgodovinski uspeh.

d o g a j a n j e

15 
Sintalovih varnostnikov je 

poskrbelo za varnost na tek-
mah pokala Spar. Zagotovili 

smo tudi požarno stražo.

Vse zVezde na Vrhniki

Vrhnika. 27. decembra je v dvorani 
Antona Martina Slomška potekal 
košarkarski spektakel All-Stars. 
Gledalci so lahko uživali v predstavah 
najboljših igralcev slovenske lige od 
pionirskih kategorij pa vse do tekme 
zvezd. Dogodek so obiskale tudi legen-
de slovenske košarke: Nesterovič, 
Smodiš, Kotnik in drugi. Atraktivno je 
bilo tudi klasično tekmovanje v zabi-
janju in metanju trojk. K bleščavi je 
prispeval spremljevalni program, v 
katerem so se zvrstili bruhalci ognja 
ter akrobatske in plesne skupine. Fo
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Pršut za pasom
koper, 13. 1. – V trgovini Tuš hiper-
market je moški pod bundo skril pršut. 
Ob kontroli računa se je izkazalo, da je 
moški želel odnesti za skoraj petdeset 
evrov neplačanih artiklov. 

Potreboval je 
le enega

Postojna, 19. 1. - Varnostnik v 
trgovini je opazil moškega, ki je 

odprl škatlo z otroškimi bodiji in 
enega spravil pod jakno. Ker moški 
na blagajni ni plačal omenjenega 

izdelka, ga je varnostnik povabil na 
kontrolo računa.

Plačali le vodo
Novo mesto, 29. 1. - V petek zvečer 
je v eni izmed trgovin varnost-
nica preprečila krajo več izdelkov. 
Nakupovalki sta namreč več pro-
dajnih artiklov skrili v torbo, na 
blagajni pa plačali le gazirano 
vodo. Varnostnica ju je povabila 
na površinski pregled, kjer se je 
potrdil poskus kraje.

zasačili vsiljivca  
v šoli

ljubljana, 29. 1. - V eni od varovanih 
osnovnih šol je intervent ponoči zasačil 
moškega in ga predal policiji v nadaljnjo 
obravnavo.

deluje tudi brez toka
Portorož, 29. 1. - V enem od varovanih 
objektov je sistem tehničnega varovan-
ja zaznal izpad električnega toka in to 
sporočil varnostnonadzornemu centru. 
Intervent je ob pregledu ugotovil, da ne 
le, da izpad toka ni naključje, temveč 
je tudi ena od varnostnih kamer pokri-
ta. Nepridipravi so prekinili električni 
tok za celoten objekt – po vsej verjet-
nosti z namenom, da kasneje vstopijo. 
Intervencija jim je namero preprečila.

V oskrbovanih  
stanovanjih se je kadilo

kranj, 30. 1. -  Alarmni sistem je zaznal 
dim v enem od oskrbovanih stanovanj. 

AkcIjA!
Cenejši vir energije

koper, 10. 12. – V trgovini Interspar je 
varnostnica opazila žensko, ki je paket 
baterij s police preložila v denarnico. 
Varnostnica je krajo preprečila.

domači mojster
Izola, 11. 12. - Varnostnik v eni od 
varovanih trgovin je prek videonadzora 
opazil moškega, ki je na oddelku z oro-
djem s prodajne police vzel sveder in ga 
odložil v žep bunde. Po prehodu blagajne 
ga je povabil na površinski pregled.

zaščitila stranke 
ljubljana, 17. 12. – V eni od varovanih 
trgovin je neznanec poskušal ukrasti 
več artiklov. Ko so mu zaposleni v trgo-
vini poskušali to preprečiti, jih je fizično 
napadel. Na kraj dogodka je prihi-
tela varnostnica Sintala in moškega 

poskušala umiriti. Ta pa je svojo agresijo 
obrnil proti njej. Varnostnica je izkazala 
odlično strokovno usposobljenost, s kat-
ero je bila kos grobemu ravnanju sto-
rilca in je uspela zaščititi zaposlene in 
stranke trgovine.

s sekiro 
vdrla v 

trgovino
ljubljana, 8. 1. – 
V enem od 
varovanih trgov-
skih centrov v Mengšu se 
je ponoči sprožil alarm. 
Varnostnonadzorni center 
je na objekt napotil inter-
ventsko skupino. Ta je zasačila 
in zadržala vlomilca, ki sta s 
sekiro vlomila v objekt in si tam 
pripravila artikle, ki sta jih, kot 
kaže, nameravala odtujiti.
 
O akciji Sintalovih interventov so 
poročali tudi v oddaji Svet na Kanalu A.

s kombijem po nakupih
grosuplje, 8. 1. - V petek okoli 
pol desete zvečer je intervent ob 
preventivnem pregledu trgovine v 
Grosupljem na parkirišču opazil skupino 
moških, ki so v svoj kombi naložili večjo 
količino živil in jo nameravali odpeljati. 
Namero jim je preprečil in zadevo predal 
policiji.

izberi tri, plačaj enega?
ljubljana, 9. 1. - V soboto zvečer je 
intervent na enem od varovanih bencin-
skih servisov v Ljubljani zalotil moškega, 
ki je en artikel plačal, brez dodatnega 
plačila pa je nameraval odnesti še nekaj 
enakih, razstavljenih pred servisom.

Preprečili škodo 
ob izlivu vode

kranj, 10. 1. - V nedeljo ob 3. uri zjutraj 
je varnostnonadzorni center Sintala 
prejel alarmni signal iz varovanega 
hipermarketa v Kranju. Intervencijske 
skupine, ki so prispele na kraj dogodka, 
so ugotovile, da je prišlo do izliva vode. 
Alarmni sistem in hitro posredovanje sta 
preprečila nadaljnjo škodo.

Proti vlomilcem tudi 
v prostem času

Sneberje, 12. 1. 2015 – Sila klavrno se je končal 
vlomilski podvig dveh mladeničev, ki sta vdrla 
v večstanovanjsko hišo v Sneberjah. Tudi po 
zaslugi soseda, našega sodelavca Damijana 
jankoviča. Damijan si očitno ne more kaj, da 
ne bi ravnal proti nepridipravom – tudi izven 
službenega časa. O dogodku so poročali tudi v 
oddaji Svet na Kanalu A. Zanimivo pri tem pa je, 
da je isti prispevek govoril tudi o akciji interven-
tov Sintala v Mengšu, kjer so interventi preprečili 
namero vlomilcema, ki sta s sekiro vdrla v 
varovano trgovino. Novinarji pa pri tem seveda 
niso pomislili, da je tudi Damijan, ki je vlomilca 
pomagal zadržati kot občan, varnostnik v Sintalu, 
smo pa to zanimivost opazili sodelavci in mu 
izrekamo vse pohvale. Tako kot so ugotovili v 
oddaji Svet, pa poudarjamo tudi mi: le profesion-
alci so za ukrepanje proti vlomilcem ustrezno 
usposobljeni in opremljeni.

zasačili vsiljivca  
v šoli
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... in pregnali
kranj, 13. 2. - Kar dvakrat v eni noči so 
svojo srečo poskušali vlomilci na enem 
od varovanih objektov. Že prvič so morali 
zaradi hitre intervencije praznih rok 
zbežati. Intervent je ugotovil, da so si 
pripravili prodajno blago ob ograji, a ga 
zaradi njegovega hitrega prihoda niso 
mogli odpeljati s sabo. Obveščena je bila 
tudi policija in tako so bili, ko se je alarm 
sprožil tudi drugič, naši varnostniki in 
policisti ponovno "prehitro" na objektu. 
Tatovom ni uspelo odtujiti ničesar.

kava in čokolada
celje, 15. 2. – Varnostnica v hipermar-
ketu Planet Tuš je opazila osebo, ki je 
na oddelku kave in čokolad vzela izdelke 
s police in jih dala v torbo. Ugotovljeno 
je bilo, da je želela odtujiti za skoraj 60 
evrov izdelkov.

spuščanje pare
ljubljana, 17. 2. - V kotlovnici ene od 
varovanih bank je bil sprožen alarm. 
Varnostno-nadzorni center Sintala je 
takoj poklical varnostnika na objektu. 
Ta je ugotovil, da v toplotni postaji uhaja 
para. Napako, ki bi lahko povzročila 
veliko škodo, so hitro odpravili.

Intervent je skupaj z gasilci vstopil v 
stanovanje in ugotovili so, da se smodi 
pekač na kuhalni plošči, ki jo je lastnik 
ob odhodu pozabil izklopiti. Na srečo še 
ni prišlo do vnetja, tako da so prostor le 
prezračili.

zadržal vlomilca
ljubljana, 31. 1. - V noči na nedeljo se 
je intervent odzval na alarm iz ene od 
varovanih trgovin. Ob prihodu je takoj 
opazil znake vloma, v notranjosti trgov-
ine pa vlomilca, ki je v vrečo zlagal 
cigarete. Vlomilec je poskusil zbežati, 
varnostnik pa mu je sledil, zato je sto-
rilec obupal in mirno počakal na prihod 
policistov.

Preprečili načrte 
vlomilcema

Novo mesto, 31. 1. - Intervencijska 
skupina je prihitela na objekt, kjer se 
je sprožil alarm, in tam opazila znake 
vloma, nato pa še dve osebi, ki sta bežali. 
Prispeli so tudi policisti, ki so sledili 
vlomilcema. Ugotovljeno je bilo, da sta 
si storilca pripravila več artiklov za krajo, 
med drugim alkoholne pijače in poto-
valne kovčke, zaradi hitrega ukrepanja 
pa so njune namere padle v vodo.

Pogasila goreča vozila
ljubljana, 1. 2. - Varnostnica na enem od 
varovanih objektov v Ljubljani je opazila 
sumljivo dogajanje in ugotovila, da je 
zagorelo več vozil. Nemudoma je pričela 
z gašenjem in obvestila pristojne službe. 
Uporabila je tri gasilne aparate in z njimi 
pogasila goreča vozila. Z ustreznim stro-
kovnim ukrepanjem je bistveno omejila 
škodljive posledice požara. Situacijo so 
nato prevzeli gasilci in policisti.

jakna namesto košarice
koper, 3. 2. - Varnostnik v trgovini 
Mercator je opazil moškega, ki je več 
prodajnih artiklov spravil kar pod jak-
no. Njegovo namero, da jih odnese 
brezplačno, je preprečil naš varnostnik. 

zadržali … 
Ravne na koroškem, 13. 2. – V noči na 
soboto, malo po 3. uri, se je intervent 
odzval na sprožen alarm na varovanem 
objektu. Ob prihodu na objekt je takoj 
opazil, da je v varovani objekt vlomljeno 
skozi okno, v objektu pa se je še vedno 
nahajal vlomilec. Intervent je vlomilca 
zadržal in predal policistom. 

Pozor: spet prevare na bankomatih

Novinarji televizije Planet TV so pripravili prispevek o skimmingu, cash 
trappingu in drugih prevarah, s katerimi tatovi pridejo do denarja z bančnih 
računov uporabnikov bankomatov. Žal so vedno znova aktualne, a previd-
nost uporabnikov botruje k temu, da zlorabe niso tako visoke kot v nekaterih 
drugih državah, “kriminalcem največkrat uspe ukrasti le nekaj sto evrov,” 
ugotavljajo na Policiji. Dodati pa velja še, da je veliko zlorab preprečenih že 
pred njihovim začetkom –  zaradi učinkovitih preventivnih ukrepov.
    
O preventivnih ukrepih je Davor 
Pajk, vodja intervencije in varnos-
tno-nadzornega centra v Sintalu, 
novinarjem povedal, da je zelo 
učinkovita rešitev s sistemom 
tehničnega varovanja. Ta zazna 
nepravilnosti na bankomatu in o 
tem obvesti varnostno-nadzorni 
center varnostnega podjetja. Sintalovi interventi imajo dolgoletne izkušnje na 
tem področju in tudi po zaslugah njihovega posredovanja so bile preprečene 
številne zlorabe na bankomatih. Kljub temu pa naj velja previdnost. 

Aktualne novice in opozorila objavljamo na sintal-varovanje.com.

Varnostnica je uporabila tri gasil-
ne aparate in z njimi dovolj hitro 
pogasila požar, da je preprečila 
večjo škodo na avtomobilih. 
(Slika je simbolična.)
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Najdaljša noč v letu

i n t e r v e n c i j a

DIgITAlNA PoRočIlA o DogoDkIh

Intervent ob prihodu na varovani objekt, kjer se je sprožil alarm, 
prijavi svojo prisotnost s sistemom preverjanja lokacije in jo s tem 
samodejno sporoči varnostno-nadzornemu centru. Ko ugotovi 
stanje in vzrok alarma na objektu, denimo vlom, požar, vandali-
zem ali pa napako v alarmnem sistemu, le-to ustrezno dokumen-
tira v aplikacijo, ki generira poročilo. 

Intervent in VNC seveda še vedno komunicirata tudi preko ust-
aljenih načinov, predvsem preko Sintalovih radijskih zvez, in tako 
lahko po potrebi sproti, celo v realnem času, podatke vnaša v 
sistem tudi operater varnostno-nadzornega centra.

Prednosti za naročnike varovanja
Ker so vsa poročila zbrana na eni lokaciji, je enostavno voditi evi-
denco in revizijo dogodkov na določenem objektu. Sprotno vpiso-
vanje podatkov zagotavlja večjo točnost podatkov, saj so vpisani 
neposredno ob dogodku. Ob tem deluje dvojno preverjanje oprav-
ljene intervencije, saj intervent z lokacijskim preverjanjem potrdi 
prisotnost na objektu.

Dovršena je tudi varnost podatkov. Sistem z več varovalka-
mi preprečuje nepooblaščenim osebam vpogled v podatke. 
Aplikacija za vpisovanje podatkov ob zagonu zahteva vsakokratno 
preverjanje istovetnosti vpisovalca, hkrati pa je zaščiten tudi dos-
top do zbranih podatkov.

Če hočemo ugotoviti, kako uspešno je 
bilo izvajanje intervencije na določenem 
objektu, potrebujemo aktualne podatke 
v obvladljivi obliki. Sintalovi razvojni 
strokovnjaki so v sodelovanju s kolegi 
s področja intervencije in s posluhom za 
potrebe trga razvili sistem, ki omogoča 
hitro in zanesljivo poročanje o dogodkih 
na terenu – tako varnostno-nadzornemu 
centru kot naročnikom varovanja.

Princip delovanja
V preteklosti so varnostniki interventi, ki 
posredujejo ob sproženih alarmih, zbrane 
podatke o posredovanju vpisovali na papirne 
obrazce in/ali posredovali službi administracije 
Sintala, ki je nato pripravila obvestila, dopise, 
obrazec, ti pa so bili posredovani naročnikom 
varovanja in intervencije. Nove tehnologije 
prinašajo številne izboljšave. 

Odslej interventi ali operaterji VNC podatke o 
posredovanjih sproti prek varnih povezav vpisu-
jejo v aplikacijski sistem, ki omogoča uporabno, 
hitro in varno zbiranje informacij.

Preglednost
Vsa poročila so  

na enem mestu.

Natančnost

Dvojna potrditev
S sistemom potrjevanja 
lokacije intervent potrdi 
svoj prihod na objekt.

Analiza
Sistem 

omogoča 
lažjo in večjo 
preglednost 

ter primerjavo 
podatkov.

r a z v o j
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Novi način obdelave informacij močno olajša analizo predvsem 
tako majhnim kakor tudi tistim naročnikom varovanja, ki imajo 
pregled nad večjim številom svojih varovanih poslovalnic na več 
območjih. Analiza informacij je namreč pri poročilih v papir-
ni obliki otežkočena predvsem, ko je dogodkov veliko in ko se 
poročila izpolnjujejo in hranijo na različnih lokacijah. Uporaba 
nove aplikacije pa omogoča pregled redosleda faz intervencije. 
Tako lahko rekonstruiramo dogajanje, izvajamo analize in zelo 
enostavno pripravimo dnevna, mesečna in celo letna poročila – 
vse skupaj v nekaj minutah.

Hkrati so odgovorne osebe objekta ob nastanku določene 
kritične situacije o tem obveščene  z uporabnimi informacijami v 
najkrajšem času.  

Tudi za intervente sistem prinaša lažje in hitrejše delo. Omogoča 
jim uporabo šifrantov – namesto opisa tipičnega dogodka, denimo 
"zaključek in odhod z varovanega območja", intervent lahko vpiše 
šifro "#7" (številka je namenjena le ponazoritvi v članku). Kot bi 
uporabljal twitter, bi lahko dodali malo za šalo. Ker interventi 
poročila o dogodkih in gibanju intervencijske skupine vpisujejo 
sproti, je bistveno manj tudi pisanja poročil ob koncu delovnika. 
Sistem tako odpravi veliko papirologije in olajša pripravo drugih 
oblik poročil, če so te potrebne. Zbrane podatke sistem samode-
jno prenese v ustrezno pripravljen obrazec. 

Analiza omogoča tudi uporabne ugotovitve na drugih področjih, 
ne le na področju intervencije. Tehnikom lahko pregled dogodkov 
pomaga pri ugotavljanju pomanjkljivosti alarmnega sistema, ki 
jih je sicer težje odkriti. Glede na podatke lahko denimo opazijo, 
da se alarm proži ob določeni uri, s česar lahko sklepajo, npr. da 
sonce pod določenim kotom proži bariero. Napako v alarmnem 
sistemu se nato lahko odpravi.

Kaj prinaša novi sistem:
• Boljši pregled nad poročili in delovanjem 

intervencije
• Hitrejši postopki vnašanja podatkov in pri-

prave poročil
• Hitrejša in bolj poglobljena analiza dogodkov
• Dvojna potrditev opravljene intervencije
• Visoka varnost podatkov
• Natančnost poročil

Nadgradnje
Predvsem šifranti bodo v prihodnosti omogočali 
še večjo avtomatizacijo in še bolj kakovost-
no storitev za naročnike. Denimo, takoj, ko 
bo intervent uporabil določeno šifro, bo o 
tem obveščen ustrezen oddelek Sintala. Pri 
uporabi šifre, kot primer za napako v sistemu 
tehničnega varovanja, se bo lahko aktivirala 
tehnika in odpravila napako (primer: Na objek-
tu intervent ugotovi tehnično napako in po odo-
britvi odg. osebe naročnika varovanja s kodnim 
znakom naroči servis #28, kar je v naslednjem 
trenutku posredovano prek elektronske pošte v 
VNC Sintala, kjer izdajo servisni nalog in v ser-
visno službo, kjer servis izvedejo. S tem se bist-
veno zmanjša čas prenosa informacije o potrebi 
po izvedbi servisa.

Na področju intervencije je sistem že uvelja-
vljen, trenutno pa smo v prehodnem obdobju 
uvajanja sistema tudi za varnostnike na dru-
gih delovnih mestih. V trgovinah bodo tako 
denimo lahko takoj ob zadržanju tatu vnesli 
podatke, ki se bodo takoj prenesli odgovorni 
osebi naročnika. Ta bo imel zato še popolnejši 
in aktualnejši pregled nad varnostjo v 
poslovalnicah.

Boštjan Kurmanšek, vodja razvoja
Davor Pajk, vodja intervencije

hitrost
Povečata se tako hitrost 

vnosa podatkov kot 
njihove obdelave.

Varnost 
podatkov
Podatki so 
zaščiteni z 
več varo- 
valkami.

odprava 
napak

Lažje ugot-
avljanje, kje 
so potrebne  
izboljšave.

Nadzor stroškov
Naročniki imajo še 
boljši pregled nad  

izvajanjem varovanja.
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"DA, TeRoRISTIčNI NAPADI  
Se BoDo še DogAjAlI"

Svet pretresajo teroristični napadi, 
na udaru so tudi prestolnice Evrop-
ske unije. Uradne ocene pristojnih or-
ganov poudarjajo, da v Sloveniji vsaj za 
zdaj ni večje stopnje ogroženosti, kljub 
temu smo se v Sintalu po tragičnih do-
godkih v Parizu odločili osvežiti in po-
globiti znanje varnostnega osebja za 
kritične primere, med katere spadajo 
teroristični napadi.

Varnostniki in varnostnice so se sicer o ravnan-
ju v takšnih situacijah podučili že pred zadn-
jimi dogodki. V Sintalu se zavedamo, da se je 
pomembno pravočasno pripraviti na različne 
možne varnostne scenarije. Po napadih v 
Bruslju pa smo organizirali dodatna izobra-
ževanja ter predavanja za naročnike in za oper-
ativne vodje Sintala. Poleg Sintalovih preda-
vateljev je svoje dragoceno znanje predal nap- 
rej varnostni strokovnjak Marjan Miklavčič.

"Veseli me, da so tudi v vladi in parlamen-
tu začeli uporabljati termin, da je varnos-
tna grožnja relativno nizka," je na predavanju 
povedal Miklavčič in dodal, da je pomembno 
razumevanje globalnih sprememb, globalne 
varnosti, nove ekonomije in zgodovine teror-
izma. "Vsekakor smo bolj ogroženi kot pred 
petimi, desetimi leti. Ko smo vstopili v zvezo 
Nato, v Evropsko unijo, v koalicijo sil, ki se bori 
proti različnim oblikam ekstremizma, kamor 
spada tudi terorizem, smo postali v globalnem 
prostoru bolj prepoznavni, aktivni in tudi ranljivi. 
Ko vstopaš v koalicije, pomeni, da nosiš v zvezi 
s tem tudi določene odgovornosti, prevzameš 
oblike nalog, ki jih izvajaš v globalnem pros-
toru. Smo sestavni del globalne skupnosti," je 
povedal Miklavčič in pristavil, da je trenutno žal 
treba pričakovati, da se bodo napadi še dogajali.
Nadaljeval je, da so se spremenile tudi poja-
vne oblike terorizma. "Prej so bile bolj običajne 
nacionalne teroristične organizacije, kot recimo 
ETA v Španiji in IRA na Irskem, ki so delovale 
na lokalni ravni. Sedaj je terorizem globalen." 
Podal je osnovne obrise zgodovine teroriz-
ma v polpretekli zgodovini Evrope in njegove 
značilnosti danes.

Ob tem je izpostavil, da je za varnostnika izredno pomembna 
razgledanost -  da zna "spremljati informacije v globalnem pros-
toru. Spremlja medije, ima vedenje, znanje, širino. To pomeni, da 
se podzavestno pripravi, da lahko pride do takšnega dogodka, in 
ga to ne preseneti ter lahko učinkovito ukrepa." 

Hkrati mora biti do potankosti seznanjen z objektom, na katerem 
dela, in poznati varnostne protokole. Predavatelj je izpostavil pri-
mer varnostnika v Bruslju, ki je rešil veliko bežečih ljudi s tem, da 
jih je pozival, naj vržejo prtljago stran. Vedel je namreč, da je avli 
ozek prehod, kjer bi se lahko skupina ljudi s kovčki v teku zataknila. 

Varnostnik, ki dobro pozna objekt in postopke, lahko tudi opazi 
nenavadnosti, je nadaljeval Miklavčič. Prevencija in zazna-

vanje sumljivih okoliščin sta med 
najpomembnejšimi nalogami varnost-
nika. Med nenavadnosti spadajo denimo 
nenavadni predmeti v prostoru in sum-
ljivo ravnanje ljudi. "To je lahko izražanje 
čustvenih reakcij, ki za tisto situacijo niso 
običajne – človek pride vzhičen v zdravst-
veni dom, vehementno vstopi na sodišče 
…," je naštel varnostni strokovnjak.

Po Miklavčičevem mnenju je varnost-
nik tisti, ki ima čas spremljati dogajanje 
in bo lahko deloval ob kriznih situacijah. 
In ne le, da lahko, mora komunicirati 
s sodelavci ter svetovati in vplivati na 
varnostnega menedžerja, da se uredijo 
pomanjkljivosti, ki jih opazi. Odlika nadre-
jenih, pa je, da sprejmejo ustrezne spre-

75 %  
oseb ob napadu ne 

stori ničesar; 

10 %  
se jih odzove tako, 
da zmanjšajo svoje 

možnosti; le 

15 %  
se jih odzove tako, 
da svoje možnosti 

povečajo. Zato 
mora biti varnostno 
osebje pripravljeno 

in aktivno.

"Za varnostnika so 
izredno pomembni 
razgledanost, poz-

navanje varovanega 
območja in pozorno 

spremljanje 
okolice."

Marjan Miklavčič, višji 
predavatelj na Fakulteti 

za varnostne vede za 
področje obveščevalne 

dejavnosti, terorizma 
in varnosti, nekdanji 

generalni direktor 
Slovenske obveščevalno- 

varnostne agencije 
(SOVA) in nekdanji 

direktor varnostnega 
managementa v 

pravosodju RS
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membe, korigirajo postopke. "Govorimo o var-
nostnem benchmarkingu – nobena napaka se 
ne sme ponoviti."

S takšnim ravnanjem varnostnik varuje tudi 
sebe in kreira svoje delovno okolje – tako, da 
se počuti varnega, s svojim delom pa vzdržuje 
stanje varnosti. 

"Terorizem povzroča strah in paniko. Vedno 
te mora biti malo strah, ker potem razmišljaš. 
Ampak strah moraš premagati. Tako lahko 
oceniš situacijo in ustrezno ukrepaš.  Varnostne 
agencije so sestavni del družbe in njihova nalo-
ga je zmanjševati občutek strahu." Miklavčič 
je dodal znameniti varnostni načeli, da ni svo-
bode brez varnosti in da absolutne varnosti ni. 
Ob poudarjanju previdnosti in prevencije pa je 
opozoril, da ukrepov ne smemo predimenzioni-
rati - varnostnik ne sme iti predaleč, nezakoni-
to posegati v človekove pravice in svoboščine 
ali prekoračiti svojih pristojnosti in dolžnosti. 
"Varnostnih tveganj ne smemo niti predimen-
zionirati niti podcenjevati. Vseh situacij se eno-
stavno ne da popolnoma predvideti in se nanje 
pripraviti. Potrebna so generalna navodila, ki 
so prilagodljiva in zajemajo širok spekter situ-
acij," je povzel predavatelj. 

Med znanji, ki jih posredujemo varnostnemu 
osebju, so priporočena ravnanja ob:
• prejemu sumljive pošiljke,
• najdbi sumljivih predmetov,
• zajetju talcev,
• bombni najavi,
• terorističnem napadu,
• amok situaciji (napad nekontroliranega, 

agresivnega posameznika).

Ravnanja bomo podrobneje predstavili tudi v 
prihodnjih številkah Sintalčka.

 
1. Pripravljenost

V ekstremnih primerih, med katere spada teroristični napad, se izkaže, kako 
nujno je odlično poznavanje varovanega območja in varnostnega načrta. 
Tako lahko varnostno osebje učinkovito ravna in poskrbi za umik ogroženih 
oseb. Varnostniki, ki se predhodno pripravijo na možne scenarije, bodo v 
dejanski situaciji hitreje in ustrezneje ukrepali. Varnostno osebje mora si-
cer ves delovni čas delovati preventivno, opazovati svojo okolico in če zazna 
nenavadnosti, kot so denimo zapuščeni predmeti ali sumljivo vedenje oseb, 
se hitro odzove po varnostnem načrtu oz. navodilih.

2. hitro odzivanje
Hitreje, kot se varnostno osebje odzove, večja je možnost preživetja (njegova 
in ogroženih oseb). Odzivati se mora odločno in po pripravljenem scenariju.

3. V primeru eksplozije
V primeru napada z eksplozivnim telesom nemudoma poiščemo kritje ali se 
uležemo na tla in si zaščitimo glavo. Varnostno osebje poziva vse prisotne 
osebe k enakemu ravnanju. Z doslednim izvajanjem vseh varnostnih postop- 
kov (preventivno opazovanje okolice in nenavadnosti, hitro ukrepanje, …) 
varnostno osebje poskuša preprečiti aktiviranje eksplozivne naprave. Če 
kljub temu pride do aktiviranja, obvešča center za obveščanje in varnostno-
nadzorni center, nudi pomoč poškodovanim, opazuje okolico in posreduje 
informacije pristojnim službam ob njihovem prihodu.

4. Strelski napad
V primeru strelskega napada varnostniki poiščejo kritje, tako da so čim 
manjša tarča, skriti napadalcem in zaščiteni pred streli. K enakemu ravnan-
ju pozivajo ogrožene osebe. Mirovanje največkrat pomeni večjo možnost 
preživetja kot beg. Napadalci največkrat merijo v premikajoče se osebe.

5. umik
Za beg se odločimo, če okoliščine to dopuščajo. Varnostniki zagotovijo 
ustrezno razdaljo od ogroženega prostora s čim več ovirami, ki predstavljajo 
kritje in opozarjajo, da se mora skupina ogroženih oseb čim hitreje razpustiti 
- večje skupine so bolj ogrožene. Pozorni so na pojav napadalcev v umikajoči 
se skupini. Pomagajo slabotnim, starejšim, materam z otroci in ranjenim 
osebam. Preprečujejo umik v sredstva javnega prevoza zaradi nevarnosti 
bombe ali streljanja. Nadaljujejo z obveščanjem o dogajanju.

6. Nudenje pomoči drugim
Varnostno osebje s pomočjo drugim in spodbujanjem pomoči vpliva 
na ustrezen ter posledično hiter in varen umik z ogroženega območja. 
Preprečuje zastoje na poti umika (stopnišča, izhodi, prehodi med prostori 
ali objekti). Če je možen varen umik, nudi pomoč ostalim osebam (pred-
vsem poškodovanim, ostarelim, starši z otroci, otrokom, ranjenim). Opozarja 
osebe v skupini na nudenje pomoči drugim v skupini.

7. obramba
Za obrambo se varnostno osebje odloči samo v skrajnem primeru, ko to 
zahtevajo in dopuščajo okoliščine.

V primeru  
terorističnega napada

Povzetek navodil za varnostno osebje
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Trening  
duha in telesa

Milan Borko je vodja intervencije v 
Sintalu Maribor, ki svoje delo uspešno 
usklajuje s športnimi aktivnostmi. 
Ukvarja se z borilnimi veščinami in je 
nosilec številnih kolajn, kot trener in 
organizator pa je za sedemindvajset let 
strokovnega in organizacijskega dela 
v borilnih veščinah letos prejel visoko 
športno priznanje - Cizljevo plaketo.

Pravi, da je obvladovanje znanj borilnih veščin 
eno izmed zelo pomembnih področij za var-
nostnika. Seveda to ne pomeni, da varnostnik 
pri delu zaradi tega več uporablja fizično silo, 
prav nasprotno. Z obvladovanjem svojega telesa 
lahko predvidi reakcije nasilnih nepridipravov in 
umiri situacijo, preden pride do hujših posledic.

S temi dinamičnimi športi se sicer ukvarja že 
skoraj štirideset let. Milanovo spoznavanje z 
borilnimi veščinami se je začelo leta 1977, ko se 
je pričel ukvarjati s karatejem. Kmalu je pričel 
tudi tekmovati.

Tekmoval je v različnih stilih, največ in nazadnje 
v stilu shotokan, kjer je dosegel tudi največje 
uspehe, bil je tudi član takratne jugoslovanske 
mladinske državne reprezentance. Dosegel je 
raven 1. dan, vendar se je kasneje zaradi želje 
po nenehnem razvoju začel ukvarjati z boril-
no veščino ju jitsu. "To so nekje do leta 1988 
večinoma uporabljali samo v policiji in vojski kot 
veščino samoobrambe, v kateri so takratni pri-
padniki tudi tekmovali," pove Milan.

Veščina ju jitsu (zapisano tudi kot ju jutsu ali jiu jitsu) vsebuje vse 
komponente borbe ali samoobrambe: vzvode, transportne pri-
jeme, udarce, blokade, mete in obvladovalne prijeme na tleh in 
tudi načine obrambe pred orožjem - nožem, palico, pištolo.

V tej borilni veščini je Milan dosegel stopnjo 2. dan in v njej aktivno 
deluje na trenerskem  in organizacijskem področju. Znanje izmen-
juje z veliko priznanimi mojstri različnih borilnih veščin, kot so 
Gunter Pointer, Gorazd Toplak, Karl Kelc in še mnogi drugi.

"Prav tako kot tekmovalec se tudi trener uči in  
pridobiva nova znanja," pravi Milan Borko, trener, 

organizator in nosilec številnih kolajn v ju jitsu.
Spodaj: Veterani.

"Poznavanje ju 
jitsa je po mojem 
mnenju v delu 
varnostnika eno 
izmed pomemb-
nih znanj, zato 
poskušam 
ta znanja 
prenašati tudi na 
sodelavce."
Levo: S podelitve 
Cizljeve nagrade.

Milanove 
priprave na 

trening ju jitsa.
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uroš Novak je zaposlen v intervenciji v Ljubljani. Nje-
gov vodja, Davor Pajk, pravi: "Uroš svoje delo opravlja 
zavzeto in vestno. Izvrstno se znajde v nepredvidljivih 
situacijah. Njegova dobra lastnost je tudi vztrajnost, 
ki je več kot dobrodošla pri preprečevanju načrtov 
nepridipravom. V preteklih mesecih je sodeloval pri 
akcijah vse od preprečevanja požarov do zadržanja 
vandalov in tatov. S tem je pripomogel k odličnim 
rezultatom intervencije Ljubljana že takoj v začetku 
letošnjega leta."

Uroš v Sintalovi intervenciji dela dve leti, pred tem pa je bil policist. 
"Meni je ta služba super, pisana mi je na kožo. Nisem človek za v 
pisarno, sem za teren in akcijo," pove Uroš. 

"Pri delu policistov sta mi bila najtežja dela kaznovanje občanov in 
delo z žrtvami prometnih nesreč, kar je znalo biti izjemno pretres-
ljivo. Tega tu ni, vsa ostala akcija z reševanjem, pomočjo, hitenjem na 
alarm pa je in to mi zelo ustreza. To je zame idealno delovno mesto." 

Dela nikoli ne zmanjka, ko ni alarmov, se posveti dobrim odno-
som z naročniki in urejanjem tehničnih zadev. "Kolektiv je super, 
dobro smo se ujeli in odlično sodelujemo. To je brez pretiravanja 
najboljša intervencija v Ljubljani," še zadovoljno doda Uroš.

kristjan glivar je v Sintalu zaposlen peto leto in kot 
pravi njegov vodja Marko Lakota, je "oseba, ki se za-
veda, kaj je delo varnostnika in mu je delo izziv." Delo 
varovanja v trgovinah v Kopru opravlja z vso profesion-
alnostjo. Komunikativen je in dobro sodeluje z vsemi 
odgovornimi v trgovini, kar je osnova zadovoljstva 
naročnika.

"Potrebno se je posvečati naročnikom, ne pa, da se oni posvečajo 
varovanju. Skozi dobre rezultate se vzpostavi zaupanje za dobro, 
dolgo sodelovanje. Izkušnje so tu zelo pomembne, s prakso stvari 
tečejo kar same od sebe. Dela je veliko, potrebno ga je videti in ga 
dobro opraviti," pa komentira Kristjan.

Odkar je v ekipi, se je še povečala kakovost varovanja in posledično 
je več preprečitev kraj. Obvlada vse osebe, ki si dovolijo poskusiti 
odtujiti prodajni artikel in ne mine teden, ne da bi izvedel kakšen 
ukrep zoper žeparje ali tatove. Tudi vzdušje v delovni ekipi je zelo 
pozitivno. "Kristjan je zaupanja vredna oseba, ki se po potrebi 
prilagodi tudi na kateri koli drugi delovni nalog, kot je na primer 
vodenje varovanja vseh vrst prireditev," še doda Lakota.

VARNoSTNIkA TRIMeSečjA

Uroš Novak prosti čas preživi zelo športno, 
uživa v gorskem kolesarjenju, plavanju in teku, 

ljubiteljsko ukvarjanje s tem pa je tudi nadgradil 
z udeležbo na triatlonih in maratonih. 

"Vsak varnostnik je zelo pomemben člen, tudi za 
nacionalno varnost," pravi Kristjan Glivar. "Svojim 

kolegom polagam na srce, naj se tega v celoti zavedajo."
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Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu pošljite 

gesla (zasenčena polja) in svoj naslov do 15. maja 2016 

na naslov: Sintal, litostrojska 38, 1000 ljubljana ali 

po elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.si.  

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/co 

praktične nagrade, njegovo/njeno ime pa bomo objavili 

v prihodnji številki. 

Rešitev iz prejšnje številke je: srečno in veselo novo 

leto, silvestrovo, ognjemet, zimske radosti. Nagrajenka 

je  Tanja Vincelj, Portorož. Nagrado prejmete po pošti. 

Čestitamo!

V Sintalu vsako leto praznujemo dan žena. Slika je iz Ljubljane, 
kjer je sodelavkam čestital predsednik uprave koncerna.
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NoVIčke Iz SINTAlA

Krepitev prijateljskih vezi med sodelavci
Pe Notranjska. Varnostniki PE Notranjska smo se 
odločili, da se od starega leta poslovimo s podiranjem 
kegljev. Odločitev je bila med varnostniki dobro sprejeta, 
kar je potrdila številčna udeležba. Med metanjem krogel 
je padla tudi pobuda, da bi se na bowlingu zbrali večkrat in 
tako smo že januarja ponovno uživali v skupnem druženju 
na bowlingu in se odločili, da tovrstna srečanja orga-
niziramo vsak mesec. Ker je narava našega dela taka, da 
je večina varnostnikov razpršena po celotnem območju in 
so stiki med varnostniki zelo redki, je to prava možnost za 
povezovanje in motiviranje vseh zaposlenih in s tem tudi 
za krepitev kolegialnosti.

Mnogo prekmalu nas je za vedno 
zapustil spoštovani sodelavec in prijatelj

Boris Steble
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Februarja smo prejeli zahvalo policijske 
uprave Nova Gorica za naša varnostnika, ki sta 
uspešno intervenirala ob vlomu. Na kraju sta 
zalotila dva osumljenca kaznivega dejanja, na 
podlagi informacij, ki sta jih podala policistom, 
pa so ju ti lahko v nadaljevanju prijeli. Za 
prijazno sporočilo se še na tem mestu iskreno 
zahvaljujemo, prav tako za dosedanje in pri-
hodnje uspešno sodelovanje.

Na Obrtni zbornici Slovenije pa so na prav 
poseben način počastili 50. rojstni dan recep-
torke Dragice Tubin. Povabili so jo na kolegij 
predsednika, kjer se ji je predsednik OZS g. 
Branko Meh zahvalil za dobro opravljanje dela 
in ji voščil za rojstni dan, pohvale zanjo pa so 
poslali tudi nam. Čestitke, Dragica!

Za vedno se je poslovil spoštovani 
sodelavec in prijatelj

Kazimir Stele
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Vodja avtoparka 
Sintala Maribor 

Miroslav Vodovnik 
je dal za rundo, saj 

bo po novem upoko-
jenec. Sodelavci so 

mu za šaljiv spomin 
dali "pomanjšano" 
Sintalovo interven-
cijsko vozilo, da bo 

lahko tudi naprej 
"šraufal" in da jih ne 
bo pozabil, ko sedaj 

"ne bo imel  
nobenega časa" 

- tako kot vsi  
upokojenci. 

Vsako leto nas 
na Sintalu raz-
veselijo pustne 

maske. Takole so 
se letos zamaski-

rale sodelavke 
iz komerciale in 
računovodstva.



ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje

T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
E: info@zvd.si
www.zvd.si
 

Pregled,  
ki prinaša
prave 

rezultate
Managerski zdravniški pregled na 

Zavodu za varstvo pri delu je zasnovan z 
mislijo, da mora biti učinkovit in uporaben.  

Z njim pridobite poglobljene podatke, ki vam 
pomagajo izboljšati zdravje, počutje  

in kondicijo.

Specialisti medicine dela in športa analizirajo 
vaše zdravstveno stanje, s pomočjo napredne 

diagnostične tehnologije izmerijo vašo telesno 
pripravljenost, testiranja pa so lahko osnova za 

izdelavo osebnega načrta aktivnosti. 

Priznani specialisti, sodobna tehnologija,  
55 let izkušenj.

Za prave rezultate in vaše zdravje.

Medicina  
dela.

Medicina  
športa.

Varnost  
pri delu.

Zdravo  
okolje.

Managerski  
pregled.

55 let
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