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VAROVANJE V ŠOLAH
Problem so prikrita
kazniva dejanja
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Rešitve, ki jih ni na
svetovnem trgu
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Vaša varnost je naša skrb.
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Tehnične novosti
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Predstavljamo dve pridobitvi,
novo serijo protivlomnih senzorjev
LC-100 in sodelovanje s prestižnim
Panasonicom.

O dejavnostih Festivala Ljubljana
in sodelovanju s Sintalom smo se
pogovarjali z direktorjem Darkom
Brlekom.
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Reportaža

Detektivske dejavnosti

V razvojnem oddelku Sintala pripravljamo projekte, ki orjejo ledino
v dejavnosti varovanja na področju
Slovenije.

V prejšnji številki so detektivi kontrolirali in nadzorovali bolniško
odsotnost, tokrat govorimo še o
drugih njihovih dejavnostih.
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Zakon o zasebnem varovanju

Prenovljena spletna stran

Veseli smo, da je bila novela
zakona o zasebnem varovanju
zavrnjena, zagovarjamo pa nekaj
sprememb.

Od logotipa, Sintalčka in uniform
do spletne strani - v Sintalu poteka
temeljita prenova celostne podobe.
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Fizično varovanje

Sintalov piknik

Tokratni Sintalček sovpada z
začetkom novega šolskega leta,
zato bomo govorili o varovanju v
šolah.

Že osmo leto zapored se Sintalovci
pred počitnicami poveselimo na
tradicionalni lokaciji v Bizoviku.

21
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Varstvo pri delu

Podjetje smo ljudje

Novi pravilnik o požarnem redu
bo učinkovito pripomogel k
dvigu stopnje požarne varnosti v
podjetjih.

Najboljšim smo predali titulo varnostnika trimesečja, naše ribiče
iz sektorja tehnika smo ujeli pri
ulovu kapitalnega krapa.
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S pogodbo o urejanju medsebojnih odnosov etažni lastniki
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rabe večstanovanjske stavbe.
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VLEČNI KONJI
Od prvega dne nam je v Sintalu najpomembnejša kakovost naših storitev, prav zato smo se razvili v vodilno družbo v dejavnosti. Naj v nekaj
odstavkih predstavim, zakaj lahko v Sintalu tudi ponosno povemo, da smo
gonilo razvoja dejavnosti varovanja v Sloveniji.
Ob uveljavitvi novega Zakona za zasebno varovanje je večina varnostnih
podjetij dokazovala, da se pogojev z zakonom predpisanega standarda za
varnostno-nadzorne centre s tehnološkega vidika ne da izpolniti, mi smo
brez težav pridobili licenco prvi, to javno objavili in bili tarča najrazličnejših
pritiskov, ker smo bili edini.
Zakon o zasebnem varovanju predpisuje neprekinjene in neposredne
komunikacije med prevoznikom denarja in varnostno-nadzornim centrom. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
in Mobitel d.d. sta mnenja, da lahko neprekinjene in neposredne govorne komunikacije zagotavlja le radijska zveza. Radijske zveze v Sloveniji
uporabljajo policija, gasilci in reševalci, v tujini pa tudi varnostna podjetja.
Ministrstvo za notranje zadeve je tolmačilo zakon, da takšno komunikacijo
lahko zagotavlja tudi mobilni telefon. Sistem radijskih zvez na celotnem
območju Slovenije ima le Sintal. Izvajanje storitev z mobilnimi telefoni bi
bilo za nas cenejše, vendar tudi bolj tvegano za zaposlene in naročnike.
Varnostno podjetje mora v skladu z zakonodajo zagotavljati prenos alarmnih sporočil iz varovanih objektov na najmanj dva licencirana varnostnonadzorna centra, ki sta med seboj povezana. Medtem ko druga varnostna podjetja iščejo razloge, zakaj se s tehnološkega vidika zakonskih pogojev standarda ne da izpolniti, je Sintal s svojima povezanima centroma v
Ljubljani in v Mariboru zahtevo izpolnil že v začetku leta, za kar smo prejeli ustrezno potrdilo. Delovanje z enim centrom je v nasprotju z zakonom,
bolj tvegano za naročnike in za zaposlene, vendar cenejše.
Globalizacija podjetja sili v teritorialno širitev, do danes je Sintal koncern edina varnostna družba v Sloveniji, ki izvaja storitve na območju cele
Slovenije brez podizvajalcev. Marsikje bi jih bilo ceneje izvajati z manjšimi
lokalnimi podizvajalci, vendar je to s stališča kakovosti storitev bolj tvegano
za naročnike.
V našem razvojnem oddelku so inženirji razvili številne inovacije, v postopku razvoja imamo še veliko novega. Seveda bi se bilo s stališča stroškov
ceneje opirati na znane rešitve, vendar bi z novostmi na trg prihajali prepozno in bili bi korak za nepridipravi.
Lahko bi še našteval, vendar je bil moj namen predstaviti vam dejstvo, da
smo v Sloveniji vlečni konj dejavnosti in da smo več in ne samo en korak
pred ostalimi. Kljub temu, da moramo biti cenovno konkurenčni, veliko
vlagamo v razvoj, in s tem izkazujemo odnos do varnosti premoženja, ki
nam ga zaupajo naši naročniki.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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NAŠE PRVO MERILO JE KAKOVOST
večjih, zahtevnejših in posledično dražjih prireditev. Zato potrebujemo veliko sponzorjev, veliko komunikacije tako z Mestno občino
Ljubljana kot z občinstvom in seveda tudi izvajalci. Festival je zaradi tega tudi vsako leto dražji. Kar pomeni, da je treba pridobiti več
denarja, pa tudi občinstvo pričakuje dobre prireditve za denar, ki
ga nameni za vstopnice, zato je to naša velika obveza. Letos imamo dvajset prestižnih dogodkov, ki bi jih bila vesela vsaka prestolnica - od New Yorka do Londona, do Sydneya, Pekinga… Solisti
Münchenske filharmonije, Balet Maggio Musicale Fiorentino, Boris
Godunov, Evropski godalni orkester, Carmina Burana, Izraelska
filharmonija, Faust, vse te smo lahko med drugim videli letos. To
je res prva liga.

Festival Ljubljana v okviru svoje
dejavnosti kot osrednjo prireditev
organizira Ljubljanski poletni festival s
koncerti simfonične in komorne glasbe
ter opernimi, baletnimi in gledališkimi
predstavami z vrhunskimi domačimi in
tujimi umetniki.
O dejavnostih Festivala Ljubljana in sodelovanju s
Sintalom smo se pogovarjali z Darkom Brlekom,
ki vodi Festival Ljubljana že petnajsto leto.

So pa tudi prireditve širšega
Letos je Festival
spektra tudi za nižjo vstopnino
Ljubljana pripravil 20
ali celo brezplačne, ki privabljajo
prestižnih dogodkov, ki
širše množice ljudi, ki morda
bi jih bila vesela vsaka
niso tako željni »visoke« kulture,
svetovna prestolnica.
si želijo bolj zabave. Tudi to jim
omogočamo, vendar na kakovostni ravni. Tu so še kolonija, razstave
in kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu, ki je zelo poceni, saj
je vstopnina 2,5 evra. Najbolj vesel pa sem, da so se začele različne
skupine obiskovalcev mešati. To pomeni, da smo z različnimi programskimi sklopi uspeli zainteresirati publiko, ki pride pogledat
izbrane prireditve na naš festival, tudi za druge stvari.

V osebni izkaznici Festivala Ljubljana
se je zadnja leta marsikaj spremenilo.
Koliko zaposlenih imate in katere
objekte upravljate?
V Festivalu Ljubljana je bilo konec julija letos
zaposlenih 52 delavcev, od tega deset delavcev
v Službi za obratovanje tirne vzpenjače, devet
pa je pri Festivalu Ljubljana vključenih v program javnih del. Festival Ljubljana ima v skladu
s 23. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana za izvajanje dejavnosti v
upravljanju Križanke, Ljubljanski grad in objekt
Trnovo na Koseskega 11.

Slovenija bo prihodnje leto predsedovala Evropski
uniji. Z evropskim komisarjem za kulturo Jánom
Figlom sta se srečala že trikrat. 6. januarja prihodnje leto bomo v Ljubljani slovesno obeležili začetek
predsedovanja EU. Kako vidite pri tem svojo vlogo?

Kako vam uspe festival ohranjati na
tako visoki ravni, hkrati pa poskrbeti
za toliko zvrsti, ki privabijo široko populacijo? Je tudi vaš slogan: “Čuti, živi,
ustvarjaj!”, kot je festivalov slogan?

Zagotovo bomo v še tesnejših stikih, glede na to, da bo Slovenija
predsedovala Evropski uniji. Kot predsednik Evropskega združenja
festivalov redna srečanja sodijo v moj delokrog. Moje predsedovanje se je že prevesilo v drugo polovico, izteče se mi aprila 2009.
Evropska komisija tudi financira delovanje evropskega združenja
festivalov, imamo tudi pisarno v Gentu s štirimi zaposlenimi.
Letos smo v zvezo na zasedanju generalne skupščine v začetku
junija v Bruslju sprejeli deset novih članov in nas je že več kot sto.
Generalna skupščina bo naslednje leto je v Antaliji v Turčiji, leta
2009 pa v Vilni, ki bo tudi evropska prestolnica kulture.

Naše prvo merilo je kakovost, nato sama struktura prireditve. Zelo rastemo tako v kakovosti
kot v strukturi, kar pomeni, da je vedno več

Kakšna pa bo vloga Festivala Ljubljana pri tem?
Naš festival bo prihodnje leto še bogatejši, da pa bi ujeli predsedovanje EU vsaj za rep, se bo začel že v drugi polovici junija.
Predvsem bo pa namenjen temu, da potem, ko Slovenija ne bo več
predsedovala EU, ta flair, ta utrip evropske prestolnice, ostane.
Darko Brlek, direktor in umetniški
vodja Festivala Ljubljana
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Od ranih nog ste tesno povezani s kulturo, predvsem
glasbo, saj ste študirali klarinet. Še kdaj izvabite
zvoke iz tega pihala?

u

Podjetje, ki pokriva take storitve,
kot jih potrebuje Festival Ljubljana,
mora zelo dobro poznati naročnika,
če hoče svoje delo kakovostno
opravljati.

Seveda. Naš Trio Luwigana je še aktiven. Nastopamo nekajkrat na
leto in v tem času vadim po nekaj ur na dan, če pa nastopov ni,
klarinet vzamem v roke najmanj za eno uro vsak dan.

Sodelovanje ste skozi leta nadgrajevali.

Ste Ptujčan. Kako se je Ptujčan »ujel« v Ljubljani?

Seveda, vedno smo sporočali svoje želje in
potrebe, pa tudi pripombe. Tako da smo skupaj
gradili to podobo in jo še nadgrajujemo, saj gre
za proces.

(Smeh) V Ljubljano sem prišel pred 23 leti, tako kot mnogi, študirat.
Nato sem se zaposlil v policijskem orkestru, pozneje sem delal v
Operi. Festival Ljubljana je moja tretja zaposlitev in 1. oktobra bo
petnajst let, odkar sem tu. Počutim se Ljubljančan po vsem, kar pa
ne pomeni, da se ne vračam rad na Ptuj. Ljubljana je mesto, ki daje
dovolj možnosti za delo, ima dovolj dobre povezave s svetom, da za
potovanje človek ne izgubi preveč časa, po drugi strani pa je še vedno dovolj majhno mesto, da ni prevelikega hrupa in gneče.

Za konec pa le še tole vprašanje.
»Jaz lahko priredim elitni festival, pa
kljub temu še naprej nosim jeans,«
ste dejali nedavno. Kaj ste mislili s
tem? Je to morda kritika na izjave
ljudi, ki obsojajo elitizem?

Festival Ljubljana s Sintalom sodeluje že vrsto let.
Katere Sintalove storitve uporabljate?

Ljudem, ki so v začetku leta zelo govorili o tem,
da Festival Ljubljana dobi preveč javnih sredstev, sem želel povedati, da to sploh ni res.
Trudimo se narediti čim več s čim manj denarja, tako kot oni, a pri tem seveda stremimo k
absolutni kakovosti. So pa določeni gostujoči
ansambli, kot so Bolšoj teater ali Izraelska filharmonija ali lani Newyorška filharmonija, dragi in privabijo jih lahko samo tisti, ki se najbolj
potrudijo in jih zmorejo tudi plačati. Prav to nas
uvršča na svetovni zemljevid kulturnih prestolnic. To pa še zdaleč ne pomeni, da ne razumem
osebno njihovega stila življenja ali oblačenja
ali ne cenim tega, kar počnejo. Cenim, vendar
pričakujem tudi od njih, da preden kritizirajo, da
se z zadevo pobliže spoznajo. Normalno je, da
sem čez dan raje v kavbojkah in tudi zvečer na
koncertu. A odvisno od žanrske zvrsti. Če je na
sporedu opera ali klasičen koncert, se seveda
temu primerno oblečem. Tako kot grem prav
rad zvečer tudi na žur na Metelkovo, ker tam
velikokrat igra moj sin.

Sintal nam zagotavlja fizično in tehnično varovanje. Tehnično
varovanje imamo skozi vse leto, fizično pa, kadar dela Poletno
gledališče Križanke. Tedaj varnostna služba dela 24 ur na dan,
prav tako imamo dodatno fizično varovanje na prireditvah.

Kakšna je specifika varnostnika, ki varuje vrhunske
kulturne prireditve?
Njegovo delo je nesporno zahtevno. Najprej je pomembna obleka,
ki jo nosi, ker že ta opredeljuje posredno, za kakšno prireditev gre.
Na rock koncertu so varnostniki oblečeni povsem drugače kot na
primer na koncertu klasične glasbe ali gala sprejemu. Že to kaže,
da potrebujemo vsaj tri različne tipe varnostnikov. Pomembni so
tudi izobraženost in razgledanost varnostnikov, njihov pristop do
obiskovalcev, znanje jezika, kar je res izjemno pomembno. Tukaj
je veliko podkategorij. Podjetje, ki pokriva take storitve, mora zelo
dobro poznati naročnika, če hoče svoje delo kakovostno opravljati.

Darko Brlek ves čas zelo dobro sodeluje z ljubljanskimi
župani. Na sliki z Zoranom Jankovićem (na sredini).
Foto: Festival Ljubljana
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PONUJAMO REŠITVE,
KI JIH NI NA SVETOVNEM TRGU
Dan smo preživeli v Sintalovem
razvojnem oddelku, ki ga vodi Boštjan
Kurmanšek. V razvojnem oddelku je
zaposlenih pet razvojnih inženirjev,
pri projektih sodelujejo še zunanji
sodelavci, predvsem programerji.
»Naši zaposleni so v prvi vrsti
zadolženi, da vodijo projekte,« je
pojasnil Kurmanšek.

lovanje z njimi sorazmerno majhno. Izdelano imamo tudi strategijo štipendiranja. To pomeni, da štipendije prejema oziroma je
prejemalo kar nekaj razvojnikov.«
V razvojnem oddelku na leto v povprečju izpeljejo med osem in
dvanajst večjih projektov, ki so različno zahtevni in zato zahtevajo različno časa. »To so projekti, ki orjejo ledino na slovenskem
varnostnem področju. Do sedaj je bilo tako in upam si trditi, da
bo tako tudi naprej. Cilj naših inovacij je, da slovenskemu kupcu ponudimo rešitve, ki jih na svetovnem trgu na more kupiti,«
poudarja Boštjan Kurmanšek.

Sintalovi razvojniki so mladi, saj so stari med
24 in 31 let, a so kljub temu že precej izkušeni.
Svoja znanja so pridobivali na fakultetah za
računalništvo, elektrotehniko in komunikacije.

Naši razvojniki so med drugim poskrbeli za razvit vrhunski varnostno-nadzorni center v Sintalu in sistem za satelitsko spremljanje
vozil, podpisali so se tudi pod centralno nadzorni sistem NetSecure in
sistem za učinkovito obveščanje
naročnikov o alarmnih dogod- »Če ne napredujemo,
kih (preko SMS-a, wap-a, nazadujemo, druge
email-a). Pomemben dosežek možnosti pri našem delu
je tudi izdelava vmesnika za ni in zato se trudimo,
preprečevanje rezanja telefon- da smo ves čas v stiku z
skih linije in povsem edinstven novostmi.«
sistem za nadzor varnostnikov.

»Naša osnovna zahteva je, da so inovativni,
da jim razmišljanje ob reševanju problemov
ni tuje, da so samostojni pri delu ter da imajo željo po novem znanju. Vsega drugega se
lahko naučijo pri delu. Predvsem imajo prednost ljudje z znanjem programiranja in osnov
podatkovnih struktur,« pravi Kurmanšek, ki
poudarja, da so pri njih vedno dobrodošli tudi
študentje.

Razvojniki svoj delavnik začenjajo ob 7. uri s sestankom, ki ga
posvetijo trenutni problematiki. »Sektor je razdeljen na štiri
področja: programiranje, IT omrežje, video sistemi ter GPS
sistemi in komunikacije. Z vsakim posebej pregledamo rešitve in
predloge na posameznem področju. Posebej se osredotočimo na
prihajajoče probleme in jih skušamo odpraviti.

»Pri tem je edini problem kompleksnost dela,
saj vsak, ki se skuša soočiti z razvojnim delom,
potrebuje kar nekaj časa, da ga osvoji. Ta čas
pa je pri študentih omejen, zato je tudi sode-

Boštjan Kurmanšek, direktor razvoja

Mladi razvojniki produktivnost povečujejo
tudi tako, da si med seboj pomagajo.
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Nato se vsak posamezno loteva svojih nalog tekočega dneva.
Ob koncu dneva se na kratko pomudimo o dosežkih tekočega
dneva. Ker so področja med seboj prepletena, si skušamo med
seboj tudi pomagati in tako vzpostavljamo mrežni način dela,« je
pojasnil Kurmanšek.

ž

a

»Z našimi rešitvami smo spodbudili
nov način razmišljanja o varovanju in
nadzor nad varovanjem dobesedno
prinesli našim naročnikom na dlan.«

Izjemno pomembno je nenehno izobraževanje, saj v Sintalu
velja načelo, da le pridobivanje novih znanj zagotavlja trden
korak pred konkurenco. Izobraževanje je plansko, kar pomeni,
da na začetku leta oblikujejo plan izobraževanja za posamezna
področja. »Vsak oceni, katero področje bi moral še osvojiti in se
nato skupaj odločimo za vsebine izobraževanja. Je pa res, da je
pri našem delu zelo pomembno, da se znanje širi vsak dan, zato
mu dajemo poseben poudarek.

vprašanja, torej komercialnim oddelkom,
projektivi, tehniki, servisu, varnostno-nadzornemu centru. Skušamo slediti trendu v
svetu in to širiti med našimi zaposlenimi.
Storitve, ki so plod našega razvoja, pa nudimo
vsem našim naročnikom in jih lahko s pridom
uporabljajo.«
Vsako leto izpeljejo več rešitev, ki jih prilagodijo posebnim zahtevam naročnikov,
med njimi se najdejo tudi drznejše ideje.
»Najbolj ponosni smo na rešitev dvosmernega obveščanja strank preko sodobnih komunikacijskih medijev (GSM-SMS,
e-mail, MMS) in informacijskega sistema
za naše službe intervencije in servisa preko
sistem WAP-3G. S temi rešitvami smo spodbudili nov način razmišljanja o varovanju in
nadzor nad varovanjem dobesedno prinesli
našim naročnikom na dlan,« je dejal Boštjan
Kurmanšek.

Pravimo, da moramo zelo hitro teči z znanjem, da sploh ostanemo pri miru. Če ne napredujemo, nazadujemo, druge
možnosti pri našem delu ni in zato se trudimo, da smo ves čas v
stiku z novostmi,« si ne dela utvar Kurmanšek.
Kako posluje konkurenca in kaj pripravlja, se seznanjajo tudi
z obiskovanjem sejmov, ki jih pripravljajo v Evropi in drugod. Zanje so najpomembnejši sejmi s področja varovanja
(Ifsec v Birminghamu, SecuPLEX v Los Angelesu, Security
Essen) in sejmi s področja informatike (CeBIT, Infos z vsemi
spremljajočimi predavanji).
Razvojni oddelek je zadolžen, da s svojim znanjem in projekti oskrbuje vsa podjetja v koncernu Sintal. »To pomeni, da smo dosegljivi vsakemu za kakršna koli tehnična

Razvojnike seveda odlikuje odlično
znanje informatike ...

... pa tudi izvijač kdaj primejo v roke.
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TRIMESEČJE V PODJETJIH
KONCERNA SINTAL
Poletje je zaznamoval povečan obseg varovanja
prireditev, sklenili smo tudi lepo število drugih,
dolgoročnejših poslov.
LJUBLJANA Z OKOLICO - SINTAL D.D.
Poleg izrednih fizičnih varovanj, med katerimi izstopajo gradbišča, smo
z rednim fizičnim varovanjem začeli v novo odprtih Sparovih centrih ter
Messerju in Taboru v Modri hiši. Zaključili smo vgradnjo ali nadgradnjo
sistemov tehničnega varovanja v Cityparku, ZD Bežigrad, v več poslovalnicah NLB, večjem številu bankomatov in novi policijski postaji Krško,
zaradi počitniškega časa pa tudi veliko objektov skrbnih fizičnih oseb.
Pod Sintalovim budnim očesom so se med drugim odvili finale državnega
prvenstva v košarki, nogometna tekma Litva – Domžale, Tek za ženske,
Mercatoriada, Festival Ljubljana, predstavitev novega audija, svetovni
pokal v kajaku in kanuju, drag race, državno prvenstvo v plavanju.

Novi audi je skupaj s privlačnim dekletom
izvabil še več poželjivih pogledov.

ZGORNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL MARIBOR D.D.
Za varnost smo poskrbeli na kasaških dirkah in festivalu v Ljutomeru,
na prireditvah Radia Tednik in v Dominikanskem samostanu ter drugih.
S sistemi tehničnega varovanja smo opremili tudi Dom starejših občanov
Beltinci, Srednjo ekonomsko in Srednjo glasbeno šolo v Murski Soboti,
Voegele, Terme Ptuj, Marnit in Gradbene žerjave. Poletje pa smo izkoristili
tudi za druženje, saj smo organizirali kar dva piknika.

Mariborčani so kljub obveznostim našli
čas za druženje s sodelavci.

SPODNJEŠTAJERSKA REGIJA - SINTAL CELJE D.D.
Precej se je povečalo zanimanje za fizično varovanje objektov, tako varujemo hotel Hum in gradbišča na Bežigrajski, Sveti Jožef in MIK. Varovali
smo vse nogometne tekme CMC Publikuma in NK Rudar, prvi vikend
Konjeniške prireditve ter Pivo in cvetje z več kot 130.000 obiskovalci.
Posodobili smo vse alarmne sisteme v Engrotušu, vgradili sisteme v
hotela Hum in Razgoršek, Eurospina v Postojni in Idriji, Tuš Telekom, več
velikih pa še vgrajujemo.

KOROŠKA REGIJA - SINTAL KOROŠKA D.O.O.
Prireditev Pivo in cvetje je letos privabila
več kot 130.000 obiskovalcev.

Med našimi novimi naročniki so Mladinska knjiga, Pekarna Baron in
šest novih objektov Resevne. Zaključili smo dela za Elvel v Velenju in
Izlakah, posodobili sistem varovanja v Preventu Global in opravili nekaj
izrednih fizičnih varovanj.

GORENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE GORENJSKA
Vse več novih in starih naročnikov se obrača na nas z željo po večjem
sodelovanju na področju tehničnega varovanja z izvajanjem intervencijske službe, tako da smo na VNC priklopili kar nekaj novih
naročnikov in jih opremili z ustrezno tehnično opremo. Varovali smo
številne kulturno-zabavne prireditve, največ časa pa smo posvetili
pripravi prevzema varovanja v podjetju Merkur, za kar smo usposobili
dodatnih petnajst varnostnikov.
Na Gorenjskem smo za potrebe podjetja Merkur
usposobili dodatnih 15 varnostnikov.
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NOTRANJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE NOTRANJSKA
Kar nekaj novih sodelavcev smo pridobili in usposobili za delo, nenehno
skrbimo za dodatna usposabljanja, tokrat o spremstvu jedrskih snovi med
prevozom ter ravnanju in komunikaciji v kriznih situacijah. Imamo šest
novih naročnikov tehničnega varovanja in tri prevoza dnevnih izkupičkov.
Varovali smo Dan Slovenskih planincev, Vizito na Bistriškem, 5. vzpon na
Mašun v Postojni, Shod na Pregarjah in 8. mednarodni moto zbor v Vrbici.

Simonov zaliv zaradi svoje kompleksnosti in
velikosti predstavlja izziv za varovanje.

JUŽNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL ISTRA D.O.O.
Priklop in montažo sistemov tehničnega protivlomnega varovanja smo izvedli v prostorih Obalnega doma upokojencev Koper, v servisu DHL Koper
ter v več Modianah. Poskrbeli smo za prijetno izvedbo Koprskega teka, več
športnih prireditev, prireditev Dance festival, Dajmo naši in Z zvezdami pod
zvezdami, Folkesta, Bikers festa, … . Pričeli smo s fizičnim varovanjem v
avtokampih Jadranka in Fiesa ter v Simonovem zalivu. Gotovino odvažamo
za KGZ, trgovino Rebeca, market Izola in za Vopex Lokev.

Hitova poletna plaža je v Novo Gorico prinesla številne
popestritve, celo ognjemet. (foto: Manuel Kovšca)

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE SEVERNA PRIMORSKA
Več naročnikom, denimo Dinosu, Kmetijstvu Vipava, Mercatorju in
Interevropi ,smo vgradili oz. razširili protivlomne sisteme. Fizično smo med
drugim varovali prireditve Glasba ne pozna meja in Poletno plažo v Novi
Gorici, Rock Batuje, Čipkarske dneve ter Evropsko prvenstvo v košarki za
mlajše člane. Za Pošto Slovenije spremljamo in varujemo pošiljke, za več
Mercatorjev pa odvažamo gotovino.

DOLENJSKA REGIJA - SINTAL D.D., PE DOLENJSKA
Nove pogodbe smo med drugim sklenili z REM, Hranilnico Lon, Temom
Čatež, zlatarno Gala ter OŠ in občinsko upravo Mokronog. Da je vse teklo
gladko, smo poskrbeli na Švicu, konjskih dirkah v Šentjerneju, rojstnem
dnevu Posestva Pule in drugje. Fizično varujemo BTC Novo mesto, Spar
Krško in Šolski center Novo mesto, ki ga varujemo tudi tehnično in zanj
izvajamo odvoz gotovine, pomembne stranke pa je pridobila tudi nova
samostojna poslovna enota v Posavju.

Za pravljično vzdušje na Posestvu Pule poskrbijo
tudi naši protokolarni varnostniki.

KOČEVSKA REGIJA - SINTAL KOČEVJE D.D.
Sklenili smo nekaj pogodb za varovanje objektov, med drugim smo v
Komunalnih podjetjih Kočevje in Ribnica pričeli s fizičnim varovanjem deponij,
v Mozlju pa namestili protivlomna alarmna sistema in videonadzor. Uspešno
smo varovali vrsto prireditev, v trgovini Spar pa preprečili štiri tatvine.

Varnostnika Sintala Kočevje ob za tiste
kraje značilnih izdelkih suhe robe.

SINTAL EKO D.O.O.
Upravljamo več novih objektov, na primer center Toyote in Lexusa, IZI mobil,
Ikeo ter stavbo na Starem trgu v Ljubljani, v kateri je živela in ustvarjala
pesnica Lili Novy. Tudi na področju čiščenja smo pridobili nekaj prestižnih
objektov, zaključujejo pa se generalna čiščenja v vrtcih in šolah. Dodatna
dela v tem času so predvsem čiščenja garažnih hiš in steklenih površin,
obdobje pred zimo pa je posebej primerno tudi za ostala izredna dela.
Čas pred zimo in mrazom je posebej ugoden
tudi za čiščenje tal, saj se ta hitro sušijo.
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V SINTALOVI MREŽI
Poletni meseci so bili tudi
v varnostnem smislu zopet
razburljivi. Sintalovci smo se
uspešno soočali z nepridipravi,
ki so poskušali oškodovati
naše naročnike, in nesrečami,
predvsem požari.
Nasilneža strokovno umiril
Maribor, 1. 6. – Naš varnostnik v
podjetju Palfinger je ustno opomnil nasilneža, ki je fizično napadel
sodelavca. Ko pa je napadel še varnostnika, ga je ta onesposobil s strokovnim prijemom in poklical policijo.
Zaželel si je butičnih oblačil
Ljubljana, 9. 6. – Preko noči je bilo
vlomljeno v Lacoste Boutique.
Interventi in policisti so ugotovili, da
je storilcu vstop v objekt preprečila
zaščitna folija na steklu.
Nesojeni telovadci
Kranj, 14. 6. – V VNC smo sprejeli alarmni signal iz Mega centra. Interventi so
zasačili tri vlomilce, ki so za krajo pripravljene obročne uteži med begom pustili
v objektu. Enega so interventi prijeli.
Folija preprečila vlom
Ljubljana, 15. 06. – Alarm loma stekla
se je sprožil v A.C.S.-u. Interventi so
ugotovili, da je storilcem vstop v objekt
preprečila protivlomna folija na oknu.
Pregreto olje sprožilo alarm
Žalec, 30. 6. – V objektu Export Import
se je sprožil požarni alarm, o čemer
je odgovorna oseba obvestila VNC.
Pravočasno ukrepanje interventa in
gasilcev je preprečilo večjo škodo.
Kradel britvice in kozmetiko
Ljubljana, 14. 6. – Naš varnostnik je
v Sparu preprečil krajo britvic in kozmetike v skupni vrednosti 179 evrov.

Hotela se je obleči zastonj

Prijeli vlomilca

Ljubljana, 21. 6. – V H&M v City parku
je naša varnostnica storilki preprečila
krajo več modnih dodatkov.

Kranj, 29. 7. – Prejeli smo več alarmnih signalov iz trgovine Era. Intervent je ugotovil,
da je bilo v objekt vlomljeno in da je storilec
še v prostorih. VNC je obvestil policiste, ki
so skupaj z varnostnikom storilca prijeli.

Zagorelo v tiskarni
Ljubljana, 1. 7. – V Mladinski knjigi
Tiskarna se je sprožil zbirni požarni
alarm. Obvestili smo gasilce in skupaj z njimi preprečili širjenje požara.
V torbici sir in kava
Novo mesto, 3. 7. – Naš varnostnik je
v trgovini Spar preprečil krajo sira in
kave, ki ju je storilka skrila v torbico.
Nasilno do telekomunikacij
Ljubljana, 6. 7. – Neznana storilca
sta vdrla v telefonsko omarico v M
hotelu. Ko ju je pri tem zasačil varnostnik, sta zbežala.
Hotel okrasti vrtec
Ljubljana, 12. 7. – Vlomljeno je bilo v
vrtec Mladi rod. Storilec si je pripravil
predmete, ki jih je nameraval odtujiti,
vendar mu je zaradi hitrega prihoda
interventov uspelo ukrasti le projektor.
Gospa plačala ukradeno
Trbovlje, 20. 7. – V trgovini Spar je
naš varnostnik zalotil starejšo žensko
pri kraji več prehrambenih izdelkov.
Gospa je morala izdelke plačati.
Pregnal jih je alarm
Celje, 23. 7. – Na objektu JAE se je
sprožil alarm. Intervent je ugotovil,
da je šlo za poskus vloma in da so
storilci zbežali praznih rok.
Mamljivi jedilni pribor
Ljubljana, 24. 7. – V Merkurju na
Rudniku je storilec poskušal ukrasti
jedilni pribor v vrednosti 252 evrov.
Varnostnik in prevoznik, ki je takrat
prišel na odvoz gotovine, sta mu to
skupaj preprečila.
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Bakrene cevi ostale pri lastniku
Žalec, 31. 7. – Interventi so se odzvali
na alarm, ki se je sprožil v Mercatorju
Tehnika in gradnja. Zasačili so tri
storilce, ki so si za krajo pripravili
bakrene cevi, in enega uspeli prijeti.
Založil se je s pršutom
Ljubljana, 3. 8. – Varnostnik je preko
video nadzornega sistema opazil
tatu, ki je poskušal ukrasti kose
pršuta, in mu to preprečil.
Skril se je med varnostniki in policisti

Nova Gorica, 4. 8. – Alarm se je sprožil
v baru Tokio. Interventi in policisti
so ugotovili, da je storilec poskušal
ukrasti večjo količino cigaret in pijače,
zatem pa so prijeli tudi vlomilca, ki se
je ob njihovem prihodu pritajil.
Priljubljene žgane pijače
Novo mesto, 11. 8. – V Tušu je varnostnik zalotil tatu, ki je pod pulover skril
steklenico viskija. Zadržal ga je do
prihoda policistov. Podobno se je zgodilo tudi 23. 7., ko je storilec poskušal
ukrasti tri steklenice žgane pijače.
Prijeli tatova palet
Trzin, 19. 8. – Interventi so v okolici
Pekarne Pečjak, kjer se je sprožil
alarm, prijeli tatova, ki sta nalagala
euro palete v dostavno vozilo.
Skupaj ujeli vlomilce
Celje, 23. 8. – Intervent, ki se je odzval na alarmni signal iz OMV, je ob
prihodu na objekt zasačil vlomilce na
begu. O tem je nemudoma obvestil
policiste, ki so storilce ujeli.
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ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU
Na predlog Ministrstva za notranje zadeve je bila v letošnjem
letu v parlament vložena novela Zakona o zasebnem
varovanju. Predlog zakonske novele je med drugim ukinjal
vse bistvene pristojnosti Zbornice za zasebno varovanje, ki jih
ima zbornica po veljavnem Zakonu o zasebnem varovanju.
Člani zbornice se s takšnim zakonskim predlogom nismo strinjali.
Po tem predlogu naj bi namreč Ministrstvo za notranje zadeve prevzelo od zbornice vse naloge na področju predlaganja in določanja
poklicnih profilov, standardov in katalogov znanj in spretnosti varnostnega osebja ter izvajanja strokovnega usposabljanja kadrov in
njihovega preverjanja v postopkih pridobivanja poklicnih kvalifikacij.
Gre za pristojnosti, od katerih je bistveno odvisen strokovni razvoj
vsake gospodarske dejavnosti in ki so tudi za delovanje in obstoj
vsake zbornice ključnega pomena.
Veseli smo, da je prevladal razum in da predlog te zakonske novele ni
bil sprejet. Državni svet ga je namreč z vetom zavrnil, državni zbor pa
ga nato ni sprejel s predpisano večino. Strinjamo se z Ministrstvom
za notranje zadeve, da so določene spremembe obstoječega zakona
potrebne. V skladu s soglasno sprejetim stališčem na skupščini zbornice naj se določi prostovoljno članstvo v zbornici. V tem primeru pa
bi bilo nujno, da zakon posebej določi merila za ugotavljanje reprezentativnosti takšne prostovoljne zbornice. Ob spremembi zakona bi bilo
potrebno tudi proučiti dosedanje probleme, ki so se pokazali v dosedanji praksi pri izvajanju zakona, in na tej podlagi ustrezneje urediti
pogoje za opravljanje posameznih storitev varovanja.
V medijih se ob napakah posameznih varnostnih družb pogosto omenja slabo delo Zbornice za zasebno varovanje. V večini primerov gre za
ozek krog varnostnih podjetij, ki mečejo slabo luč na celotno dejavnost.
Naj poudarim, da naša Zbornica ni inšpekcijski organ in nima nobene
pristojnosti za nadziranje zakonitosti dela zasebnih varnostnih družb.
Zbornica prav tako nima nobenih pristojnosti na področju podeljevanja
in odvzemanja licenc. Te naloge so v skladu z veljavnim zakonom v
izključni pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.
Glavno področje dela Zbornice je skrb za razvoj stroke. To delo se
nanaša zlasti na strokovno pripravo standardov pri opravljanju
varovanja in njihovo uveljavljanje ter na izpopolnjevanje obstoječega
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij in izvajanje strokovnega
usposabljanja kadrov. Uspešno izvajanje teh nalog zahteva tesno
sodelovanje zlasti s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SISTom) in Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Državnim
izpitnim centrom (RIC). Pogoj za dobro izvajanje teh zahtevnih nalog
sta strokovnost in kakovost dela vseh članic zbornice. Prav zato je
naša želja, da bi zbornica postala prostovoljna.

Danes je članstvo v zbornici v skladu z zakonom
obvezno in iz njenega članstva ni mogoče izključiti
tistih posameznih družb, ki žal kazijo ugled dejavnosti. S prostovoljnim članstvom bi članstvo v
zbornici pridobilo na veljavi. Članstvo v zbornici bi
namreč naročniku pomenilo zagotovilo določene
ravni kakovosti, ki jo sama dejavnost priznava svojemu članu. S tem bi se naročniki tudi lažje odločali
o izbiri izvajalcev storitev varovanja.

Namen obstoja Zbornice za zasebno
varovanje je razvoj stroke in z njim
povezano izobraževanje kadrov.
Zbornica za zasebno varovanje je članica Evropskega
združenja nacionalnih zbornic za zasebno varovanje iz držav članic EU (CoESS - Confederation of
European Security Services). Smo aktiven član in
smo prevzeli pobudo za razvoj dejavnosti v tem delu
Evrope. Tako smo organizirali že več mednarodnih
srečanj in smo kot strokovni konzultant že sodelovali pri določenem evropskem projektu za opredelitev
strokovnih kvalifikacij varnostnega osebja v EU.
Visoko kakovost varnostnih storitev nam priznavajo
tudi naročniki, ki prihajajo iz tujine. Prepričan sem,
da je zasebno varovanje v Sloveniji po svoji kakovosti popolnoma primerljivo z najzahtevnejšimi
standardi v Evropi, prav tako pa tudi, da je optimalno glede na vsakokratno raven ogroženosti
varovane dobrine.
Zasebno varovanje je gospodarska dejavnost, s
katero preprečujemo kriminalne in druge škodljive
pojave in s tem zagotavljamo varnost premoženja
in ljudi naših naročnikov.
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mag. Robert Pistotnik
predsednik upravnega odbora
Zbornice za zasebno varovanje
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IZ TUJEGA TISKA:
VARNOST V AMERIŠKIH ŠOLAH
ZDA se zadnja leta predstavljajo svetu
kot ena varnostno najboj ogroženih
razvitih držav. Podatki, tudi uradni,
ki jih nekaj predstavljamo danes, so
resnično zastrašujoči, koliko je v njih
pretiravanja, pa presodite sami.
“Stalno nevarne” šole
V nekaterih šolah se resni incidenti, kot so
umori, seksualno nasilje, ropi, požigi, uporaba
orožja pojavljajo tako pogosto, da so jih označili
za “stalno nevarne”, da bi posvarili starše otrok.
Samo v New Yorku je bilo lani takih šol 27.
Nevarnost potrjujejo statistični podatki, na
primer o številu nasilnih smrti v šolah (glej
spodnjo tabelo).
Šolsko leto

Skupaj smrti
(cele ZDA)

2006-2007

13 (do konca avgusta 2007)

2005-2006

27

2004-2005

39

2003-2004

49

2002-2003

16

2001-2002

17

2000-2001

31

1999-2000

33

Tabela: Število smrti v šolah zaradi nasilnih dejanj

Šest odstotkov in pol učencev je v 30 dneh prineslo orožje v šolo, 6 odstotkov učencev pa je zaradi
strahu v tem času izostalo od pouka. Skoraj 30
odstotkom učencem so ukradli ali namenoma
poškodovali lastnino na območju šole.

Študentje indijanskega porekla
so bili dvakrat pogosteje (22
odstotkov študentov indijanskega porekla) ustrahovani ali
poškodovani kot Afroameričani
in trikrat pogosteje kot Latinoameričani ali belci.

16.000 učencev v
primestnem območju
Houstona nadzira in
varuje skoraj 1000
varnostno-nadzornih
kamer.

Na leto 10 odstotkov učiteljev prijavi, da so jim študentje fizično
grozili, v obdoblju petih let pa so bili učitelji žrtve okoli 234.000
kriminalnih dejanj v šolah, kar vključuje 144.000 tatvin in 90.000
nasilnih dejanj.
41 odstotkov visokošolskih in 31 odstotkov srednješolskih
ravnateljev je v enem letu prijavilo disciplinske težave, povezane s
tolpami. Približno 28 odstotkov učencev, starih od 12 do 18 let, je
bilo v preteklih pol leta ustrahovanih.
Otroke zavarujte pred kroglami!
Po dogodkih, kot je bil množični uboj na šoli Columbine, so starši
postali še bolj pozorni na varnost svojih otrok pred psihopatskimi
morilci. Tako kupujejo vse več otroških izdelkov za večjo varnost.
Začne se z uporabo nahrbtnika, odpornega na izstrelke pištole.
Sledi uporaba zaščitne čelade iz kevlarja in balističnega ščita
obraza (ki skupaj staneta 855 ameriških dolarjev). Seveda v komplet spadata tudi zaščitni jopič in ščitnik intimnih delov.
Izdelki so sicer po mnenju strokovnjakov (in zdravega razuma) le
slepilo, ki v resnici ne pripeva k rešitvi problema.
V šolah najsodobnejša varnostna tehnologija
28 odstotkov osnovnih šol, 42 odstotkov srednjih šol in 60 odstotkov visokih šol uporablja eno ali več videonadzornih kamer.
V primestnem območju Houstona so v imenu varnosti vseh 16.000
učencev opremili z identifikacijskimi izkaznicami, brez katerih ti
ne morejo na šolski avtobus in s pomočjo katerih jim lahko sledijo
od vstopa nanj, v šoli in vse dokler ne pridejo spet domov.
Opazuje jih skoraj 1000 kamer, vsak obiskovalec, naj bo to starš,
prostovoljec ali nekdo, ki polne avtomate z napitki, pa mora tajnici
pokazati osebni dokument. Tajnica nato preveri njegove podatke v
državni bazi seksualnih prestopnikov, in če jih najde v njej, osebi
prepreči dostop ali obvesti policijo.
Čeprav se zdi sistem zapleten, pa odgovorni pravijo, da je že
obrodil sadove.

Učinek izdelkov za osebno varnost, ki so jih pričeli kupovati
starši po tragičnih dogodkih v šolah, je dvomljiv.
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NA ŠOLAH SO PROBLEM
PRIKRITA KAZNIVA DEJANJA
Varnostniki koncerna Sintal skrbijo tudi za fizično
varovanje več kot 40 osnovnih in srednjih šol po vsej
Sloveniji. Letos je v šolske klopi prvič sedlo 17.710
otrok, kar je 419 prvošolcev manj v primerjavi z
lanskim letom.
Gre za prav posebno ranljivo skupino otrok, ki se prvič srečuje s
šolskim okoljem in vsakodnevnim nekajurnim bivanjem v okolju z
veliko več otrok različnih starosti in iz različnih družbenih sredin,
kot so ga poznali do sedaj.
Srednje šole in gimnazije pa v novem šolskem letu obiskuje skoraj
45 tisoč dijakov. Samo na območju Mestne občine Ljubljana je
večina od 45 osnovnih šol že opremljena s protivlomnimi sistemi.
Okoli polovica jih ima tudi video nadzor, zanj pa se zadnja leta
odloča vse več šol. Veliko šol ima tudi varnostnika.
»Prednosti prisotnosti varnostnika v šoli so številne, pa vseeno
se veliko vodstev v šolah še ne odloči za varnostnika, ker ta oblika
varovanja prestavlja relativno visok strošek. Vendar je strošek v
primerjavi s prednostmi, ki jih zagotavlja z višjo stopnjo varnosti
v šolskem poslopju, majhen,« poudarja Denis Černjavski, direktor
fizičnega varovanja v Sintalu. Varnostnika vodstvom osnovnih šol
sofinancira občina.
Varnostnik preprečuje vstop nepooblaščenim osebam in skrbi
tudi za red v neposredni okolici šole. »Največji problem so starejši
otroci oziroma mladostniki, ki so šolo že zapustili in hodijo predvsem izsiljevat mlajše in šibkejše otroke od sebe. Žal je še vedno
veliko nasilja med vrstniki in izsiljevanja starejših, ki se mlajših
šolarjev nemalokrat lotijo tudi s pestmi. Na srednjih šolah, pa tudi
na osnovnih, pa je tudi sorazmerno veliko primerov preprodaje
konoplje,« je poudaril eden od operativnih vodij.

kot starše, zagotoviti red v šoli oziroma za
preprečevanje incidentov.
Varnostnikova pooblastila so povsem jasna. V
primeru vstopa lahko nepooblaščeno osebo, ki
se ne želi identificirati, pridrži do prihoda policije. Prav tako lahko nepooblaščeno osebo opozori, če se zadržuje v šolskem okolju. Najbolj so
»pod udarom« šole v urbanem okolju, v bližini
najbolj prometnih točk, kot so avtobusna in
železniška postaja ter gostinski lokali ter kjer
so gosta stanovanjska naselja s tudi po nekaj
tisoč ljudmi.
V večini primerov je varnostnik prisoten na
šoli do zgodnjih popoldanskih ur, ponekod, na
primer na Srednji šoli Ledina v Ljubljani, kjer
imajo šolo tudi tehnično varovano, pa so se pred
časom odločili, da varnostnik varuje šolo tudi
med šolskimi počitnicami.

Varnostnik v šoli mora nemalokrat
odigrati vlogo psihologa, ki preprečuje nasilje s svojo prisotnostjo
in ustreznimi preventivnimi dejanji.
Varnostnik v šoli mora nemalokrat v prvi vrsti
odigrati vlogo psihologa, ki preprečuje nasilje
in druge oblike kaznivih dejanj že s svojo prisotnostjo in preventivnimi dejanji, kot so opazovanje, obveščanje pristojnih na šoli, po potrebi tudi
operativnega vodje in policije. V skrajnem primeru mora varnostnik ukrepati tudi z uporabo
fizične sile.

»Vse večji problem pa je vnašanje alkohola in mehke droge v
šole, česar naši varnostniki ne morejo vedno zaznati in tako
tudi preprečiti. Gre torej za prikrita kazniva dejanja,« je opozoril Černjavski. Da je uporaba mamil in alkohola med mladimi v
porastu, kažejo tudi številne raziskave, ki so jih opravile Lokalne
akcijske skupine (LAS) za boj proti mamilom pa tudi druge organizacije, ki se na lokalni ravni ukvarjajo z mladostniki.
Varnostniki skrbijo tudi za vzdrževanje reda v šoli ter skrbijo za
podajanje osnovnih informacij obiskovalcem oziroma za usmerjanje po šolskem poslopju. Nemalokrat so neke vrste desna
roka ravnatelja, saj mu varnostnik lahko svetuje, kako na najbolj
učinkovit in hkrati na način, ki je sprejemljiv tako za otroke
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Varnostnika smo spremljali pri obhodu po osnovni šoli.
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NOVI PRAVILNIK O POŽARNEM REDU
1. novembra bo pričel veljati novi pravilnik o požarnem redu, ki se od trenutno še
veljavnega razlikuje predvsem po zahtevah za vsebino požarnega reda, določitvi
dveh odgovornih oseb ter usposabljanju
za izvajanje evakuacije.
Požarni red
Priloge požarnega reda ostajajo enake, so pa
obvezne tudi pri skupnem požarnem redu v
objektih z več lastniki ali uporabniki. Če niso
izdelane pri skupnem požarnem redu, jih
morajo v skladu s skupnim požarnim načrtom
izdelati lastniki ali uporabniki, vsak za svoj del
objekta oziroma svoj objekt.
Vsebina požarnega reda je po novem pravilniku bistveno razširjena in natačneje določena v
devetih namesto v štirih točkah:
1. organizacija varstva pred požarom, zlasti naloge
in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev
pri preprečevanju nastanka požara;
. ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo
delovne in bivalne razmere (prepoved kajenja,
uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri,...);
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso
potrebne za nemoten potek dela, iz požarno
ogroženih prostorov;
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov
glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej;
5. ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih
odpadkov, električnih, plinskih naprav in
drugih virov vžiga;
6. ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
7. drugi ukrepi varstva pred požarom, način in
kontrola izvajanja teh ukrepov;

8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopki za
ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob
nastanku požara, podatki o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru,
ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru;
9. vrste in načini usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.
Dodatna sprememba pri izvlečkih požarnega reda je oblikovne narave: izvleček mora biti opremljen z rdečim robom debeline 1 cm.
Novi pravilnik brez bistvenih razlik s starim določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije ter
vsebino in pogoje za izdelavo teh dokumentov. Člen o obveznosti
izdelave požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije pa
jasneje obravnava stavbe in objekte, za katere je potrebno izdelati
požarni red skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije
Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati načrt
evakuacije, morajo najmanj
Na objektih z obveznim
enkrat letno izvesti praktično
načrtom evakuacije bo
usposabljanje za izvajanje
potrebno najmanj enkrat
evakuacije iz objekta ob požaru
letno izvesti praktično
ter voditi evidenco o času,
usposabljanje za izvajasodelujočih in načinu izvedbe
nje evakuacije.
usposabljanja.

Odgovorna pooblaščena oseba:
Novost za delodajalca je tudi določitev dveh odgovornih oseb:
• Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev,
mora za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300
delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
• Delodajalec, ki mora izdelati v skladu s tem pravilnikom poleg
požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v
požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta
evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka.
Na vsakih 200 ljudi mora določiti še po eno odgovorno osebo.
Mnogi delodajalci verjetno z uvedbo novega pravilnika niso zadovoljni, saj jim predstavlja dodaten “nepotreben” strošek. Vendar
pa je novi pravilnik s strokovne plati naredil velik skok naprej in
bo tako učinkovito pripomogel k dvigu požarne varnosti v podjetju
in s tem dolgoročno k večji varnosti ljudi in dobrin - tako pa tudi k
boljšemu poslovanju.
Vjeran Vidas, dipl. varn. inž.
strokovni sodelavec v sektorju varstvo pri delu

Redno preverjanje stanja varstva
pred požarom v prostoru
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POGODBA O UREJANJU
MEDSEBOJNIH RAZMERIJ
S pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij
etažni lastniki uredijo način upravljanja in rabe
večstanovanjske stavbe. Sklenjena mora biti v pisni
obliki, podreja pa se ji vsak novi etažni lastnik. Za
veljavnost pogodbe je potrebno soglasje vseh etažnih
lastnikov oz. jo morajo podpisati vsi.
Stanovanjski zakon v 182. členu določa, da se do sklenitve pogodbe
o urejanju medsebojnih razmerjih solastniški deleži določajo oz.
vsi stroški delijo glede na bruto površino posameznega lastniškega
prostora v razmerju do skupne površine vseh posameznih delov v
etažni lastnini. Če želijo etažni lastniki urediti opredelitev stroškov
in obveznosti, ki odstopajo od zakonsko predpisanega delilnika,
morajo na podlagi 32. člena stanovanjskega zakona skleniti pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij.
Zakon predpisuje, da morajo etažni lastniki ob sklenitvi pogodbe o
upravniških storitvah upravniku izročiti besedilo pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij skupaj s sklepi zbora etažnih lastnikov, ki
to pogodbo dopolnjujejo. Upravnik mora pogodbo in sklepe skrbno
preučiti ter etažnim lastnikom predlagati morebitne dopolnitve,
tako da dosežejo optimalne pogoje za obratovanje in vzdrževanje
ter bivanje v stavbi. Po sklenitvi pogodbe o medsebojnih razmerjih
mora upravnik začeti s postopkom vpisa stavbe v zemljiško knjigo.
Poskrbeti pa mora tudi, da se uskladijo obstoječi vpisi.
Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij mora vsebovati:
• opredelitev stroškov in obveznosti etažnih lastnikov, če ti niso
sorazmerni s solastniškimi deleži;
• način oblikovanja rezervnega sklada, če presega najnižji znesek, kot je določen v Pravilniku o merilih za določitev prispevka
etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. list št. 11/2004);
• morebitne posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v
etažni lastnini;
• način uporabe in način upravljanja skupnih delov;
• namen uporabe posameznih delov v etažni lastnini;
• nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu;
• uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne namene;
• zavarovanje zgradbe kot celote;
• pooblastila upravnika, če odstopajo od 118. člena stvarnopravnega zakonika;
• posebne storitve, ki presegajo okvire obratovanja večstanovanjske
stavbe, kot je npr. varovanje stavbe, čiščenje skupnih delov;
• način obveščanja etažnih lastnikov o zadevah upravljanja;
• soglasje k spreminjanju rabe stanovanj v druge namene.

Pogodba o urejanju medsebojnih razmerjih
lahko določi tudi posebne skupne dele stavbe.
Posebni skupni deli so solastnina etažnih lastnikov, katerim služijo. Solastniški delež vsakega
od njih pa se določi v pogodbi.
V kolikor eden ali več etažnih lastnikov ne želi
podpisati pogodbe o urejanju medsebojnih
razmerij ali iz kakršnega koli razloga ovira podpis, lahko vsak etažni lastnik ali upravnik predlaga, da se njegov podpis nadomesti z odločbo
sodišča v nepravdnem postopku.
Etažni lastniki lahko pogodbo o medsebojnih
razmerij tudi spreminjajo. V kolikor ne dosežejo
soglasja glede spremembe pogodbe o medsebojnih razmerjih v delu, ki se nanaša na redno
upravljanje s skupnimi deli, lahko etažni lastniki,
ki imajo več kot polovico solastniških deležev na
skupnih delih in napravah, predlagajo, da o tem
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče
pri odločanju upošteva zlasti vrsto spremembe
ter porazdelitev bremen in posledic za etažne
lastnike, ki so spremembi nasprotovali.

V Sintalu etažnim lastnikom svetujemo pri izdelavi in dopolnitvah
pogodbe o urejanju medsebojnih
razmerij.
V Sintalu Eko ob sklenitvi pogodbe o upravniških
storitvah etažnim lastnikom posredujemo osnutek
pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, če še ni
bila sklenjena, oz. predlagamo morebitne dopolnitve in popravke, ki bi lahko izboljšali raven bivanja oziroma obratovanja in vzdrževanja stavbe.
Jernej Koprivnikar
Sintal Eko d.o.o.

Sintal Eko je v preteklem trimesečju v upravljanje
pridobil tudi objekt IZI Mobil
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VIDEO SISTEMI PANASONIC
V začetku julija smo dobili obisk iz
podjetja Panasonic Europe. Predstavniki
Panasonica so nas obiskali z namenom
poiskati zanesljivega in močnega
partnerja, ki bi na tem delu Evrope ponujal
njihove rešitve s področja varovanja. Da
je Sintal primeren partner, se je izkazalo
že na predhodnih pogovorih, z obiskom
pa se je ta ideja utrdila.
Panasonic je vodilno svetovno podjetje na
področju video in biometričnih rešitev na
področju varovanja. Ime Panasonic je garancija za visoko kakovostne izdelke. Da je temu
res tako, pričajo vsakoletne nagrade, ki
jih njihove rešitve prejmejo. Orientirani so
na sistemske rešitve in kot take naročniku
zagotovijo optimalno varovanje.

Kupci, ki se bodo odločali
za rešitve Panasonic, bodo
predvsem tisti, ki želijo kakovost tudi primerno plačati.
Panasonicovi izdelki niso poceni,
marveč sistemi za vrhunsko
varovanje, ki imajo svojo ceno.
Sintal je postal s prejšnjim mesecem zastopnik podjetja Panasonic. S tem korakom
želimo našim najzahtevnejšim kupcem
ponuditi vrhunske kakovostne varnostne
rešitve in tako še povečati poudarek na
kakovosti, ki je že od začetka delovanja
Sintala naša primarna vrlina.

kamere s t.i. hibridnimi sistemi. Njihova IP kamera WVNS202 SDIII mrežna PTZ kamera je letos prejela laskavi
naslov najboljše kamere.
V letošnjem letu se lahko pohvalijo še z lovorikami na
področju biometrične prepoznave očesne šarenice, saj imajo
najbolje ocenjeni BM-ET200 očesni čitalnik v letu 2007 na
področju biometrije. Področje analognih kamer pa je tudi
osvojilo prvo mesto s kamero WV-CW964 SDIII barvna PTZ
kamera. Na področju snemalnih sistemom se ponašajo s
prvakom in sicer je to WJ-ND300 mrežni video snemalnik, ki
omogoča številne funkcije, ki jih na navadnih snemalnikih ne
najdemo.
Več o vseh nagrajenih izdelkih na: http://www.panasonic.
com/business/security/awards.asp

Z visoko kakovostjo nad veliko konkurenco
Prepričani smo, da je izbira podjetja Panasonic za naše
naročnike dobra priložnost, da lahko skupaj izvedemo sistemske tehnološke rešitve najvišje zahtevnosti. Najpomembnejša
pa je kakovost, ki jo Panasonic prav gotovo zagotavlja.
Na slovenskem trgu se pojavlja vse več cenenih proizvodov, ki
povzročajo resnemu ponudniku varnostnih rešitev težave, saj
je s tem resno ogožena varnost naročnika. Prepričani smo,
da bo čas ločil dobro od slabega in da se bo izkazalo, da je
pomembno graditi na kakovosti. Prepričani smo, da bomo s
Panasonicom zadovoljili potrebe kar nekaj naših naročnikov.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Kupci, ki se bodo odločali za rešitve
Panasonic, bodo predvsem tisti, ki želijo
kakovost tudi primerno plačati. Panasonicovi
izdelki niso poceni, saj so sistemi za vrhunsko varovanje, ki imajo svojo ceno.

Večkratno nagrajeni video sistemi
Panasonic izdeluje video sisteme s
poudarkom na IP tehnologiji, s katero so kompatibilni vsi njihovi sistemi. Omogočajo »mehak« prehod na IP

Panasonic je bil za svoje izdelke visoke kakovosti
nagrajen s številnimi uglednimi priznanji
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PROTIVLOMNI SENZORJI DSC
NOVA SERIJA LC-100
V koncernu Sintal smo razširili paleto protivlomnih LC-103PIMSK: PIR/mikrovalovni senzor dvosenzorjev na novo serijo LC-100 proizvajalca DSC. jne tehnologije – antimasking način delovanja
Odlikujejo jo predvsem zanimiva oblika, krožno • QUAD (4 elementi) PIR senzor s
trdo lečo za učinkovito zaznavanoblikovana leča, ki omogoča večje polje pokrivanja,
je brez lažnih alarmov
ASIC elektronika za zmanjševanje števila lažnih • zaščita proti prekrivanju
• alarmni antimasking signal
alarmov, imunost na male živali in nizka cena.
izključi samo po prejemu PIR
Senzorje serije LC-100 bomo priključevali na protivlomni centrali
ADEMCO VISTA 12D in VISTA 120 preko adresibilnih razširitvenih
modulov. Serijo LC-100 tvori 6 različnih tipov senzorjev. Skupne
značilnosti vseh senzorjev iz serije so:
•
•
•
•
•
•

zanesljivost (preprečevanje lažnih alarmov) in visoka občutljivost
daljši domet od običajnih senzorjev zaradi okroglo oblikovane leče
nezaznavanje hišnih živali (do 25 kg)
kompakten in zanimiv dizajn
imunost na okolje
delovna temperatura: -20 do +60° Celzija

LC-100 PI: PIR senzor gibanja, ki zazna spremembo v prostoru
• posebno izdelana trda optična leča
• QLIT – quad linearna slikovna tehnologija za ostro
analizo telesnih dimenzij in razločevanje od ozadja
oziroma živali
• nova ASIC zasnovana elektronika
• kompenzacija temperature
• spremenljiv pulz z uravnavanjem
• uravnavanje občutljivosti
• LED prikaz v primeru premika v prostoru
• polje pokritja: 18 x 18 m

LC-101CAM: PIR senzor z možnostjo ČB/barvne kamere, ki
zazna premik v prostoru
• QUAD (4 elementi) PIR senzor in trda leča za izrazit učinek zaznavanja in za preprečevanje lažnih
alarmov
• VLSI osnovana elektronika s spektralno analizo
hitrosti premika
• uporabniku prijazen način vgradnje z vrtljivim
nosilcem
• dvosmerna kompenzacija temperature
• polje pokritja: 18 x 18 m

LC-102PIGBSS: PIR senzor gibanja in detektor loma stekla
• QUAD (4 elementi) PIR senzor zaznavanja in za
preprečevanje lažnih alarmov
• 2 neodvisna relejska izhoda za senzor vibracij/ lom
stekla in PIR alarmni signal
• VLSI SMD tehnologija
• uravnavanje PIR občutljivosti
• uravnavanje občutljivosti senzorja vibracij / loma
stekla
• zaščita pred visoko jakostjo zvoka
• avtomatska kompenzacija temperature
• polje pokritja PIR: 18 x 18 m
• polje pokritja lom stekla: 10 x 10 m

signala, vendar ne za več kot 30 s
• zakrivljeno reflektivno zrcaljenje
za odbite žarke
• VLSI zasnovana elektronika s spektralno analizo
hitrosti premika
• dvosmerna kompenzacija temperature
• nastavitev mikrovalovne občutljivosti
• CAN DRO z anteno
• uporabniku prijazen način vezave z ali brez
vrtljivega nosilca
• polje pokritja: 15 x 15 m

LC-104PIMW: PIR/mikrovalovni senzor
dvojne tehnologije
• QUAD (4 elementi) PIR senzor s
trdo lečo za učinkovito zaznavanje brez lažnih alarmov
• mikrovalovna detekcija na osnovi
Dopplerjevega efekta
• edinstven mikrovalovni senzor
gibanja
• VLSI zasnovana elektronika s
spektralno analizo hitrosti premika
• uporabniku prijazen način vezave z ali brez
vrtljivega nosilca
• dvojna nastavitev PIR/mikrovalovne občutljivosti
• dvosmerna kompenzacija temperature
• polje pokritja: 15 x 15 m

LC-105DGB: Detektor loma stekla
• reagira na specifične frekvence
loma stekla
• dinamična analiza zvoka
• imun na radijske motnje
• ločena nastavitev loma stekla in
vibracij (udarcev)
• polje pokritja lom stekla: 10 x 10 m
• polje pokritja rezanje stekla: 3 x 3 m

Senzorje serije LC-100 se namesti na višino
od 1,8 do 2,4 m (razen detektorja loma stekla
LC-105DGB, ki ga namestimo na strop). Zaradi
svojih lastnosti in ugodne cene bodo postali ti
senzorji prav gotovo nepogrešljiv člen varovanja
vseh vrst objektov, od enostavnih do zahtevnih.
Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive
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NAROČNIKOM OLAJŠAJO
IN IZBOLJŠAJO POSLOVANJE
Poleg kontrole in nadzora bolniške
odsotnosti, o katerih smo pisali v
prejšnji številki, lahko detektivi s
svojimi storitvami in dejavnostmi
naročnikom olajšajo in tudi bistveno
izboljšajo poslovanje tudi na drugih
področjih.
V nadaljevanju opisujemo nekaj detektivskih
dejavnosti in storitev.

Ugotavljanje uspešnosti in poslovnosti
pravnih oseb
Detektivi opravljajo predhodne preveritve
pravnih oseb, ki imajo namen stopati v poslovni odnos z naročnikom, ter zbirajo podatke
in informacije za pogajalska izhodišča pri
sklepanju poslov in izdelavi ocene tveganja. Na
mestih sestanka ugotavljajo priprave nasprotne
stranke in s tem seznanjajo naročnika ter mu s
tem izboljšajo pogajalska izhodišča.

Pomoč pri izbiri pravega kandidata za delo
Posebej pri zahtevnejših delovnih mestih ali
kjer lahko pride do odtekanja znanja in drugih
poslovnih skrivnosti delodajalca, tega zanima,
s kakšnim kandidatom sklepa pogodbo. Od
kandidata pridobi pisno soglasje o preverjanju
vseh osebnih podatkov, podatkov o preteklih
zaposlitvah in podatkov iz evidenc države, ki jih
nato lahko zbere detektiv.

V primerih zapadlih plačil opravljajo neposredne izvensodne
poravnave. Če so te neuspešne, zberejo podatke o izvršilnih sredstvih dolžnika, predlagajo izvršilni postopek ter usmerijo upnika na
ugotovljena izvršilna sredstva, s čimer je postopek bistveno krajši
in bolj učinkovit. Za upnika nastopajo tudi na rubežih v izvršilnih
postopkih na premično premoženje.

Vročanje priporočenih sodnih in drugih pisanj
Z dovoljenjem Ministrstva za pravosodje detektivi opravljajo
vročanje sodnih pošiljk, ki morajo biti osebno vročene, da sodni
postopek lahko nemoteno steče. Sodišča se storitve poslužujejo,
ko preko redne pošte ter sodnih vročiteljev in policije ne uspejo
opraviti vročitve. Podobno po naročilu drugih državnih organov
ter pravnih in fizičnih oseb opravljajo tudi osebna vročanja drugih pošiljk z vročilnicami, najpogosteje v disciplinskih postopkih
in postopkih odpovedi pogodbe
Detektiv lahko kljub
o zaposlitvi pri delodajalcih, saj
omejitvam za svojega
nepravilno vročanje za te pomenaročnika stori mnogo
ni bistveno kršitev postopka in
pomembnih stvari.
nepopravljive posledice.

Protiprisluškovalni pregled prostorov in naprav
Detektivska družba opravlja tudi najzahtevnejše preiskave za ugotovitev nedovoljenega prisluškovanja v prostorih in preko naprav.
Delo opravi ekipa, v kateri prevladujejo strokovnjaki s področja elektrotehnike, z uporabo tehničnih in drugih naprav, ki jih stalno posodabljajo in izpopolnjujejo glede na razvoj prisluškovalne tehnike v svetu.
Poleg naštetega ima detektiv tudi svetovalne naloge na področju
preprečevanja kaznivih dejanj ter drugih škodljivih dejanj.

Dolžniško-upniška razmerja

Uporabniki detektivskih storitev večinoma poiščejo pomoč detektiva pozno ali celo prepozno. Razlog je tudi v tem, da je ponudba
detektivskih storitev na tržišču novejša in tudi potreb po njej je bilo
v preteklosti manj.

Detektivi zbirajo informacije o poslovnih partnerjih, da bi se zmanjšale neplačane terjatve in
reagiralo pravočasno v primeru plačilne nesposobnosti. Pred sklepanjem poslov preverjajo
plačilne sposobnosti novih naročnikov.

Nekateri naročniki imajo o detektivu napačno predstavo. Ni Sherlock
Holmes ali James Bond in ne more najti, česar ni, in včasih tudi
tistega ne, kar je dobro zakrito. Tudi izterjevalec ali nasilnik ni in ne
bo za naročnika pridobil nečesa, o čemer se nasprotna stran ni pripravljena pogovarjati, česar ne priznava ali celo nima.
Zahteve naročnika detektivskih storitev morajo biti zakonite in
realne, dejstva in okoliščine pa prikazani takšni, kot so. Na tej
osnovi lahko detektiv hitro in dobro oceni, kakšne so možnosti
zaželenega izida preiskave in koliko sredstev bodo zahtevala in za
svojo stranko kljub omejitvam stori mnogo pomembnih stvari.
Tibor Tajnšek
detektiv

Detektivi lahko za naročnika zbirajo informacije,
pri tem pa se morajo držati pravnih norm.
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PRENOVA SPLETNE STRANI
Informacijska doba nas vodi v neprestane nadgradnje,
dostopnost podatkov je ključnega pomena za uspešno
poslovanje. Med najbolj obiskane informacijske
medije zagotovo sodijo spletne strani. Tudi v Sintalu
temu mediju posvečamo veliko pozornosti, zato smo
našo spletno stran temeljito prenovili, da bi bila še
prijaznejša do uporabnikov.
Prenovitev spletne strani je že četrta po vrsti. Prvo Sintalovo spletno stran smo postavili leta 1997, nato pa smo skladno s smernicami tehnološkega razvoja na področju internetne tehnologije
in spremembami celostne podobe Sintala spletno predstavitev
posodabljali.
V lanskem letu smo na naši spletni strani zabeležili 19.572 obiskov, v prvih osmih mesecih letošnjega leta pa smo to številko že
skoraj presegli, saj je bilo že 19.210 obiskov. Statistika kaže, da se
obisk naših strani znatno povečuje.

V lanskem letu smo na naši spletni
strani zabeležili 19.572 obiskov, v
prvih osmih mesecih letošnjega leta
pa smo to številko že skoraj presegli, saj je bilo že 19.210 obiskov.
Do sedaj smo na spletni strani največ pozornosti namenjali dejavnosti varovanja, na novi
strani pa so skladno z našo dolgoročno strategijo podrobneje predstavljene tudi storitve
na področju upravljanja zgradb in čiščenja.
To zagotavlja večjo preglednost ter hitrejši in
enostavnejši dostop do podatkov.
Tako tudi z nadgradnjo naše spletne predstavitve
nadaljujemo z zagotavljanjem dolgoročnega
zadovoljstva naših naročnikov.

Osnutek nove strani spletne predstavitve Sintala
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SKUPŠČINE SINTALOVIH PODJETIJ
Tako kot že vrsto let smo tudi letos
skupščine za vseh štirinajst podjetij
v okviru koncerna Sintal opravili
skupaj. Celoten menedžment naših
podjetij se je na zadnji avgustovski dan
zbral v Bohinju, kjer smo udeležence
skupščine seznanili z zastavljenimi
cilji in potrdili pretekle poslovne
rezultate.

Po uspešno opravljenih skupščinah pa se nismo razšli, temveč
smo zbor celotnega menedžmenta izkoristili za izobraževanje,
seznanitev z zastavljenimi strategijami podjetij in seveda utrjevanje
naših medsebojnih osebnih vezi, ki so neprecenljiv kapital Sintala.
Vzpeli smo se na Vogel, kjer smo se dobro nadihali čistega planinskega zraka, druženje smo v duhu ‘team buildinga’ nadaljevali v
adrenalinskem parku, za zaključek pa smo se sprostili ob ogledu
Blejskega vintgarja.

Skupščine so bile zelo kratke, kar odraža
lastniško trdnost in poslovno urejenost podjetij. V pičlih 45-tih minutah so bili soglasno sprejeti vsi predlagani sklepi. V dobro
zmanjševanja stroškov bomo tudi v prihodnjem letu z združevanjem zmanjšali število
naših podjetij, vendar to na poslovanje v
smislu kakovosti ne bo vplivalo.
Zbor celotnega menedžmenta smo izkoristili tudi
za utrjevanje naših medsebojnih vezi.

INKUBATOR IDEJ
Ker vemo, da se najboljše ideje za
uspešno doseganje ciljev razvijajo
v sodelovanju z vsemi zaposlenimi,
smo v koncernu Sintal uvedli novost
- inkubator idej. Namenjen je zbiranju
pisnih predlogov, pohval, pripomb,
mnenj, pritožb ipd. naših zaposlenih
ter njihovemu uresničevanju oziroma
izboljšavam.

S povezovanjem in krepitvijo medsebojnega sodelovanja
spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in dolgoročno stabilno
rast ter skupaj z našimi zaposlenimi ustvarjamo prijazno in
uspešno podjetje in delovno okolje. Pretok informacij in idej
omogoča ohranjanje prijaznega podjetja tako za zaposlene
kot tudi za naročnike, ki nam zaupajo.
Lili Šmalc Pajk
vodja kadrovske službe

Prvi odzivi naših zaposlenih kažejo na to, da
smo na pravi poti. Zaposleni si želijo sodelovati v organiziranju delovnega procesa in
prav delovne izkušnje so tiste, ki so pri tem
najbolj pomembne.
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PRED POČITNICAMI ŠE NA PIKNIK
Le nekaj dni pred koledarskim začetkom poletja smo v koncernu Sintal pripravili tradicionalni
piknik za zaposlene, nanj pa povabili tudi poslovne partnerje. Tako smo se v soboto, 16. junija,
dobili v Bizoviku na prostoru za prirejanje zabav na prostem, ki ga upravlja Športni center
Strmec, kjer se sodelavci z družinskimi člani, prijatelji in poslovni partnerji dobivamo in
poveselimo že od leta 2000.
Več sto se nas je zbralo, saj nismo hoteli zamuditi druženja
ob odlični hrani, ki jo pripravljajo v Sintalovi restavraciji, ter
pijači, športni navdušenci in ljubitelji adrenalina pa so se lahko
pomerili na turnirju v malem nogometu, košarki, vlečenju vrvi,
ročnem nogometu in jahanju električnega bika, ki je izvabljalo
salve smeha.
Na nogometnem turnirju je zmagala ekipa Sintala Koroška, v
vlečenju vrvi pa so bili najmočnejši fantje iz Sintala Ljubljana prevoz denarja. Torej se našim naročnikom ni treba bati, da bi
njihov zaslužek kdaj prišel v neprave roke! Zmagovalci so prejeli
simbolično nagrado – šampanjec, ki je bil dovolj za spodbudo.

Zavrteli smo se v ritmih poskočne glasbe.

Za dobro vzdušje in igriv ritmičen korak plesalcev je skrbel
ansambel Vagabund, program pa je povezoval Primož Mori, ki je
naredil izjemno dobro vzdušje.
Za najmlajše smo pripravili gledališko predstavo pod vodstvom
Stena Vilarja iz Studia Anima. Otroci so svojo domišljijo lahko
sproščali tudi na različnih družabnih igrah, v napihljivem gradu
pa so se v Sintalovih majčkah zabavali do večera.
Tudi letos ni bilo težav s parkiranjem, saj je bil za puščanje
jeklenih konjičkov na voljo bližnji travnik, ki je bil ves čas pod
budnim očesom Sintalovega redarja. Na pikniku je bilo zelo
veselo, sončno vreme, veliko dobre volje, smeha, navijaškega
vzdušja in dobra glasba pa so poskrbeli, da so zadnji odšli krepko po polnoči.

Jahanje mehanskega bika je bilo neskončen
vir zabave - predvsem za gledalce.
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Ko smo že ravno mislili, da smo poizkusili
že vse, se je nekdo spomnil nove igre.

Najmlajši so si ogledali Nerodno Avguštino.
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VARNOSTNIK TRIMESEČJA
“Vedno je nasmejan in vedno rad priskoči na pomoč,” je skušal na kratko opisati Igorja Dragarja,
varnostnika, katerega matično delovno mesto je varovanje v Elanu, njegov prvi nadrejeni Gojko
Milovanovič, vodja operative v PE Gorenjska.
“Po elanu, s katerim dela, lahko sodim, da je v svoji službi
zelo zadovoljen. Poleg varovanja priskoči na pomoč, kadar
kdo zboli, pomaga tudi pri prevozu denarja, varovanju trgovin in različnih prireditev. Pri svojem delu je zelo vesten,
nikoli mu ni ničesar težko narediti,” je Dragarja pohvalil
Milovanović.
“Pri svojem delu res uživam. Po izobrazbi sem sicer trgovec, a sem kmalu potem, ko sem zamenjal službo, ugotovil,
da je opravljanje storitev s področja varovanja meni pisano
na kožo. Delo je raznoliko, iz dneva v dan spoznavam kaj
novega, vedno rad priskočim na pomoč in sprejemam nove
zadolžitve,” je dejal 49-letni Igor Dragar, ki živi v Radovljici,
v Sintalu, PE Gorenjska, pa je zaposlen kot varnostnik dobro
leto dni in pol.
Igor Dragar uživa v svojem delu, nad njim pa
so navdušeni tudi sodelavci in nadrejeni.

Ta laskavi naslov si je v minulem trimesečju nesporno zaslužil tudi Marko Špan iz Sintala
Istra. Bogomir Šuštar, vodja operative Sintal Istre, je bil pri svoji utemeljitvi kratek: “Špan
je svojo sorazmerno kratko službeno pot v Sintalu Istra prehodil vse od varnostnika pa
do vodje interventov.”
“Je izjemno vesten pri svojem delu, z njim zelo dobro sodelujem,
sodelavci pa so ga tudi dobro sprejeli kot vodjo skupine interventov, kar zna biti precej zahtevno delo.”
Da je voditi skupino 11 ljudi, ki opravljajo naloge interventov in
skrbijo za prevoz denarja, res odgovorno delo, je priznal tudi 34letni Marko Špan, ki je vodja skupine zadnjega pol leta. Sicer pa
območje, ki ga s svojimi storitvami pokriva Sintal Istra, Špan zelo
dobro pozna, saj živi v Kopru. Kot avtoklepar po izobrazbi se je s
področjem varovanja srečal pred štirimi leti, ko je izgubil službo in
si je novo zaposlitev našel kot varnostnik v Sintalu Istra.
Marka Špana naziv varnostnika
trimesečja prijetno preseneča.

“Presenečen sem, da so me kolegi predlagali za izstopajočega
zaposlenega v preteklih treh mesecih in hkrati tudi vesel, saj to
potrjuje, da svoje delo na območju, ki zajema celotno Obalo ter vse
do Sežane, dobro opravljamo,” je dejal Marko Špan.
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NAJ, NAJ ...
Gašper Nahtigal in Matjaž Zavrl, oba tehnika v Sintalu Ljubljana, sta tudi dolgoletna ribiča.
Sta specialista za prosti ribolov in se redno udeležujeta tekem državnega prvenstva.
“Slogan sodobnega krapolova je: Ujemi za užitek, slikaj za spomin in izpusti za prihodnost,” je poudaril Matjaž. Z ribo se ravna
kar se da humano in se jo po slikanju nepoškodovano vrne v vodo.
Njuni sodelavci so vedno znova poslušali njune zgodbe o ulovih
kapitalskih rib, zato sta se odločila, da jim ribolov v sladkih vodah
pokažeta še v živo. Junija sta sodelavce odpeljala na Rudniško
jezero pri Kočevju, kjer so opravili hiter tečaj za novince in začeli
s hranjenjem rib, da so privabili krape. Kmalu so sledili prvi težko
pričakovani prijemi, ki so bili zelo siloviti, kar je za to vodo znano.
Fantje so hitro osvojili tehniko in kmalu je sledilo prvo fotografiranje. “Novi ribiči” so se odločili, da bodo podobno avanturo ponovili.

Tale je težak 9,8 kilograma.

... ZA RUNDO
Maja sta se vzela Martina in Primož Zorc, poleti pa 30-letna Ines in leto dni starejši Bernard
Hren, ki je varnostnik v Sintalu že pet let. Čestitke namenjamo tudi novopečenima očkoma,
interventoma Mihi Lipovcu in Simonu Škvarču..
Varnostnik Primož Zorc in njegova izbranka Martina sta si zvestobo obljubila 19. maja natanko
opoldne na gradu Tuštanj v
Moravčah. “Oba izjemno rada
pleševa in večino prostega časa

posvetiva temu, rada hodiva tudi na sprehode,”
je povedal Primož, ki se je pohvalil, da njegova
soproga v tem času končuje že tretjo diplomo.
Primož delo varnostnika rad opravlja. “V tem
času sem zamenjal več mest varovanja, najraje
pa sem v poslopju uprave Lidla,” je pojasnil.

Civilni ritual sta zakonca Hren, ki
sta skupaj že deset let, opravila
na ljubljanskem gradu, cerkveno
poroko pa v cerkvi na Rakovniku.
Zakonca Hren sta se v družbi 200
svatov poveselila v Iški vasi kar pod
šotorom, ki sta ga najela. Pa ne le,

da je bilo veliko svatov in da se je pojedlo veliko
izvrstne hrane in spilo veliko pijače… ansambel je
igral celo poroko, Rok Kosmač je v cerkvi igral na
klaviature, znani svatje, med njimi Domen Kumer,
Lepi Dasa in Gorazd Ademić, pa so zapeli vsak
kakšno pesem. Bernard namreč kot zastopnik
menedžerja hodi z izvajalci po nastopih.

Martina in Primož Zorc sta se
poročila na gradu Tuštanj.

Zakonca Ines in Bernard Hren

Med novopečene očete
se je avgusta vpisal tudi
Simon Škvarč, intervent
v Ljubljani, kamor se je
preselil iz Ajdovščine.
Kolegi iz PE Ajdovščina
mu ob veselem dogodku
iskreno čestitajo.

Prvorojenka Mihe, ki se je v Sintalu zaposlil
pred dvema letoma in pol, in Nike Lipovec,
Tinkara, je bila težka 3,3 kilograma in velika
52 centimetrov, ko se je 23. avgusta okoli 7.
ure zjutraj rodila. Presrečni očka je bil Niki ves
čas poroda v podporo in pomoč, mamica pa je
malo Tinkaro navkljub bolj kislemu vremenu
že zelo kmalu začela voziti na sprehode.

Mala Tinkara noči
ponavadi pridno odsanja...
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Očka Škvarč z novo
pridobitvijo
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