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INTERVJU
Marjan Mačkošek,
direktor Štore Steela
Stane Vrečar,
direktor PU Ljubljana
LETO 2008 ZA SINTAL
USPEŠNO
Rast gradimo na zaupanju
naših naročnikov
RAZVOJNI DOSEŽKI
V LETU 2008
Tehnološke rešitve za
višjo kakovost varovanja

Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Intervju

Marjan Mačkošek je v Štore Steel
prišel leta 1996 kot član sanacijskega tima, dve leti zatem pa je
prevzel vodenje podjetja.

Policijsko upravo Ljubljana dobri
dve leti vodi Stane Vrečar, ki je
prepričan, da so varnostne razmere v Ljubljani dobre.

Razvojni dosežki v letu 2008

Projektiva

Tudi lani smo v razvojnem oddelku
razvili nove rešitve, ki zagotavljajo
kakovostno varovanje, podprto z
najsodobnejšimi sistemi.

Zaradi poplave opreme različnih
kakovostnih in cenovnih razredov na trgu se je pojavila želja po
standardizaciji.

Sintal v številkah

Razvoj

Kazalci poslovanja za leto 2008 izkazujejo nadaljnjo rast naših podjetij.
Najpomembneje je, da ohranjamo
zaupanje naših naročnikov.

SeeTec je najmočnejša programska oprema za IP videonadzorne
sisteme, prva, ki je ponudila
možnost snemanja z IP kamerami.
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Upravljanje zgradb

Restavracija in trgovina

Za zagotavljanje optimalnih pogojev
za bivanje in delo je potrebno veliko
strokovnega znanja s področja preventivnega tekočega vzdrževanja.

V restavraciji Viktorija se lahko
dnevno okrepčamo, sodelavke v
Sintalovi trgovini pa skrbijo, da so
založene tudi naše shrambe.
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Protokolarno varovanje

Naj naj, Za rundo

K svečanosti sprejemov, otvoritev,
obletnic, odprtij razstav in podobnih dogodkov veliko prispevajo
tudi protokolarni varnostniki.

Sodelavka Tina iz kadrovske
službe je v prostem času igralka,
že drugič pa nazdravljamo družinama Glavan in Nose - Kolar.
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Zbornica za zasebno varovanje

Številka 43, marec 2009 • SINTALČEK je časopis
koncerna Sintal • Urednica: mag. Jana Zakrajšek •
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 7.000 izvodov •
Sintalček lahko naročite na naslovu: Koncern Sintal,
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 513 00 00,
e-mail: sintalcek@sintal.si, http://www.sintal.si

Kot posledica sprejema sprememb in dopolnitev Zakona o
zasebnem varovanju so se lani
zvrstile številne spremembe.
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LETO KAKOVOSTI
Zaključku leta sledi letno poročilo uprave. Naj ga na kratko predstavim. Preteklo leto je bilo za podjetja koncerna Sintal uspešno
leto. Najbolj pomembno za Sintal je, da ohranjamo zaupanje naših
naročnikov, ti so tudi najboljše priporočilo novim.
Prihodki iz poslovanja so presegli petdeset milijonov evrov, kar je
posledica devetodstotne rasti glede na leto 2007. Podjetja koncerna Sintal so posledično z rastjo obsega poslovanja povečevala tudi
število zaposlenih, konec leta smo imeli 1792 zaposlenih. Tako kot
vsa leta smo veliko vlagali v razvoj in izobraževanje.
Smo največja družba na področju varovanja v Sloveniji, naša strategija je krepiti vodilno vlogo v dejavnosti varovanja. Na področju
upravljanja zgradb nam zaupa vedno več naročnikov, naš cilj je
postati vodilno podjetje na področju upravljanja zgradb v Sloveniji.
Glede na trenutno situacijo, v kateri se nahaja slovensko gospodarstvo, ni pričakovati rasti bruto domačega proizvoda, saj veliko
podjetij zmanjšuje ali ukinja poslovanje. Če so se slovenska podjetja še lani ukvarjala s problemom zagotavljanja človeških virov,
je letos čas optimizacije poslovanja.
V Sintalu je leto 2009 leto kakovosti. Glede na stanje slovenskega
gospodarstva ne načrtujemo visoke rasti. V preteklih letih smo
se posvečali hitri rasti, razvoju in kakovosti, letošnje leto pa bo
namenjeno predvsem razvoju in kakovosti. To pomeni, da bomo
še več investirali v sistem kakovosti, izobraževanje zaposlenih ter
razvoj novih izdelkov in storitev.
Kadrovsko sito za zaposlene bo gostejše. Od vseh zaposlenih
pričakujemo, da svoje delovne naloge opravljajo kakovostno.
Mesto v Sintalu bo za tiste, ki s svojim delom zagotavljajo kakovostno storitev in zaupanje naših naročnikov. Naloga vodilnih je, da
dobro delo opazijo in ga tudi nagradijo.
V Sintalu smo vedno gradili na usmerjenosti k naročniku.
Spoštovani naročniki, naša želja je, da nam podate tudi svoje predloge, kako se bomo še bolj približali vašim pričakovanjem.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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„Pričakujemo, da bo povpraševanje
v drugi polovici leta spet oživelo“
Štore Steel je naslednik železarne, ki je
pričela delovati kot podjetje Berg-und
Hüttenwerk Store v letu 1851. V zadnjem
desetletju je bilo v štorski železarni kar
veliko sprememb in novosti, ki jih je podjetje pod vodstvom glavnega direktorja
Marjana Mačkoška uspešno izpeljalo.

Poslovno leto 2008 ste zaključili s približno 132 milijoni
evrov prihodkov. Kakšen obseg prihodkov načrtujete za
letos, glede na to, da ste v poslovno-proizvodnih verigah
dobaviteljev avtomobilske industrije, ki jo je med prvimi
prizadela kriza?
Trenutno delamo na ravni 50
odstotkov prodaje glede na “Načrtujemo, da bo
preteklo leto. Pričakujemo, letošnji obseg prodaje
da bo z znižanjem zalog in z na ravni od 80 do 85
ukrepi, ki jih države Evropske odstotkov lanskega.”
unije namenjajo avtomobilski
industriji, povpraševanje v drugem polletju ponovno oživelo.
Tako načrtujemo, da bo letošnji obseg prodaje na ravni 80 do 85
odstotkov lanskega.

Mačkošek jeklarsko industrijo dobro pozna, saj
v njej dela že od začetka svoje kariere. V Štore
Steel (takratno Jeklo Štore) je prišel leta 1996
kot član sanacijskega tima, dve leti zatem pa je
prevzel vodenje podjetja. Štorska železarna s
Sintalom sodeluje šesto leto.

Nadaljevali boste izgradnjo 20 milijonov evrov vredne
valjarske proge. Katere investicije so še pred vami?

Na katerih trgih in s kolikšnim deležem
je Štore Steel najbolj prisoten? Ali se bo v
prihodnje širil na druge in na katere trge?

Načrtujemo še investicije na napravi za kontinuirano litje v jeklarni, vendar so te glede na gospodarske razmere prestavljene na
boljše čase.

Na trgu držav Evropske unije prodamo 68
odstotkov izdelkov, na slovenskem trgu 27
odstotkov, le 5 odstotkov pa izven EU. Največji
trgovinski partner je Nemčija s 47,7 odstotka,
sledijo pa Nizozemska in Španija s 5,3 odstotka
ter Poljska in Italija z 2,3 odstotka. Za nas so
zanimivi tudi azijski in ameriški trgi, na katere
že prodajamo manjše količine izdelkov.

V podjetju ste že novembra lani začeli opažati manjši
obseg naročil, ker so trgovci in uporabniki zmanjšali
zaloge jekla. Kakšno je stanje sedaj?
Stanje je zaenkrat še nespremenjeno.

Kako se na to odzivate v podjetju?
Ohranjanje likvidnosti in poostren nadzor stroškov je stalna
aktivnost vodstva od jeseni 2008 dalje. V januarju smo uvedli 80 ur
negativnega salda ur, prvi teden pa smo imeli kolektivni dopust. To
so plačane, neopravljene ure, zaposleni pa jih bodo lahko »oddelali« v šestih mesecih od februarja dalje, če bo za to priložnost. V
marcu bomo prešli na 36-urni tednik.

Kdaj pričakujete, da se bodo začeli kazati trendi v smeri
konjunkture?
Pričakujemo, da bo povpraševanje v 2. polletju ponovno oživelo,
vendar bo bolj umirjeno.

V podjetju Štore Steel ste do sedaj povprečno letno
zaposlili deset do petnajst novih sodelavcev, večinoma
operaterje proizvodnih naprav. Naprave v jeklarski
proizvodnji so izdelki vrhunske tehnologije. Kako je z
zaposlovanjem ta čas in kateri kader najbolj
potrebujete?
Trenutno ne zaposlujemo. Imamo pa 48 štipendistov, ki bodo
najpomembnejši vir zaposlovanja v prihodnje.
Marjan Mačkošek, direktor Štore Steela
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V podjetju se zavzemate za to, da vlagate v ljudi, da
lahko z znanjem, sposobnostmi in veščinami, brez
fizičnih naporov, uresničujejo strateške cilje podjetja. S
kakšnimi pristopi to dosegate?

u

nastala iz bivše Železarne Štore. Sistem deluje
po principu notranje odprtosti med podjetji in
nadzorovanem vstopu v industrijsko cono, kar
opravlja Sintal. Poleg tega nam zagotavlja video
nadzor in skrbi za kurirsko službo. S sodelovan-

Vsako leto izdelamo obsežen načrt izobraževanja, ki vključuje tudi
izobraževanja, ki jih razpišemo (npr. jeziki, računalništvo) in se na
njih lahko prijavi vsak zaposleni.

“S sodelovanjem smo zadovoljni, ker
uspemo skupaj poiskati rešitve za
vse akterje, ki delujemo na prostoru
industrijske cone.”

Kako je družba Štore Steel vpeta v lokalno okolje? Kako
gledate na družbeno odgovornost podjetja in kakšnimi
dejavnostmi družbeno odgovornost podjetja izražate?
V lokalni skupnosti smo glavni sponzor Pihalnemu orkestru
Štorskih železarjev in športnemu društvu, precej manjših donacij
pa dodelimo tudi drugim združenjem, ki amatersko in ljubiteljsko
opravljajo svojo dejavnost.

jem smo zadovoljni, ker uspemo skupaj poiskati
rešitve za vse akterje, ki delujemo na prostoru
industrijske cone.

Kako si predstavljate nadaljnje sodelovanje s Sintalom?

Kako dolgo že sodelujete s Sintalom in zakaj ste se
odločili za sodelovanje prav s to varnostno družbo?

Nadaljnje sodelovanje bo šlo v smeri nadgradnje obstoječega sistema, kar pa je povezano z
razvojem novih sistemov varovanja premoženja.
V tem letu bomo za delovanje podjetja Sintal
uredili nove prostore, ki bodo bistveno izboljšali
pogoje dela.

Službo varstva premoženja smo v Štorah izločili že leta 1991 in
organizirali v podjetje Vazi, katerega je prevzel Sintal leta 2003.
Povsem normalno je, da še naprej sodelujemo, saj smo vedno
našli rešitve v zadovoljstvo obeh strani.

Katere storitve vam zagotavljajo v Sintalu in kako ste
z dosedanjim sodelovanjem, tako s sodelovanjem z
vodstvom kot z opravljenim delom zaposlenih Sintala,
zadovoljni?

Jana Petkovšek

Podjetje Sintal nam zagotavlja varovanje na območju industrijske
cone Štore 2, kjer deluje poleg našega podjetja še več podjetij, ki so

Štore Steel je naslednik železarne, ki je pričela delovati kot
podjetje Berg-und Hüttenwerk Store v letu 1851.
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razvojni dosežki v letu 2008
Lani smo se v razvojnem sektorju
posvetili predvsem širitvi zmogljivosti naše informacijske tehnologije in
tehnološkim posodobitvam delovnih
procesov na področju prevoza denarja
in sistemov tehničnega varovanja.

Za naše naročnike razvijamo
tehnološke rešitve, ki zagotavljajo
kakovostno in optimalno varovanje,
podprto z najsodobnejšimi sistemi.
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Sektor prevoz denarja je dobil sodobno informacijsko podporo
za izvajanje in obvladovanje prevoza denarja. Poleg programske
opreme smo jih opremili tudi z varnostnimi sistemi, ki omogočajo
odprtje trezorjev/kovčkov le z odobritvijo VNC (dodeljevanje šifer
na daljavo, ki imajo samo enkratno veljavo).

Varnostno nadzorni center (VNC) smo nadgradili s posebnimi funkcijami, ki našim
naročnikom in nam prinašajo večjo varnost,
hitrejšo odzivnost in širšo ponudbo storitev. Nadgradnja omogoča sprejem alarmnih signalov preko IP-ja in preko infraneta.
Tako lahko našim naročnikom ponudimo tudi
varovanje stopnje 4, ki je najzahtevnejša stopnja
tehničnega varovanja po kategorijah evropskega certifikata EN 50131. Bistvo te kategorije je
takojšnja zaznava prekinitve komunikacije med
VNC in varovanim objektom – namenjena predvsem objektom z visoko stopnjo ogroženosti.

Tehnični sektor smo opremili s programsko opremo za vodenje
procesov dela v njem. Na ta način ima vodilni boljši pregled nad
delom in tako lažje usmerja delo v sektorju tehničnega varovanja. To se odraža tudi v krajših odzivnih časih in s tem višji stopnji
zadovoljstva naših naročnikov.
Nov pravilnik o dvigalih nam je narekoval nadgradnjo VNC za
sprejem alarmnih signalov iz dvigal. Operater v VNC je v trenutku
obveščen o lokaciji in tipu dvigala, ki potrebuje pomoč pri okvari.

Dopolnjena je redundančnost delovanja VNC v
Ljubljani in v Mariboru. Dogradili smo kar nekaj
podsistemov, ki skrbijo, da v primeru izpada
prvega VNC vse njegove funkcije delovanja prevzame drugi VNC. Dograditve so bile tako na
strojni kakor tudi na programski opremi. Vsak
teden se opravlja test delovanja obeh sistemov
z izklopom vseh funkcij.

Lastnikom sistemov aktivne protipožarne zaščite smo omogočili
tudi priklop na SCADA sisteme, saj smo razvili programski
dodatek, ki komunikacijo s protipožarno centralo tipa Morley bistveno poenostavi.
Razvili smo programsko opremo, ki skrbi za nadzor ključnih varnostnih sistemov podjetja Sintal. S tem je omogočena takojšnja
obveščenost odgovornih v primeru napak na celotnem sistemu od vhodnih linij za sprejem alarmov do serverskih sistemov.

Narejen je sistem za pomoč sektorju fizično
varovanje in sicer v obliki nadzorovanja varnostnikov na objektih, ki jih fizično varujemo. S tem
sistemom je Sintal prvi vzpostavil tehnološko
podporo nadzora varnostnikov na najvišji ravni.
Tako smo zvišali varnostno raven varovanih
objektov in obenem tudi naših varnostnikov.

Naredili smo sistem za oddajo napak uporabnikov naših IT sistemov. S tem smo omogočili nadzor nad delovanjem in nad samim
procesom odprave napak.
Nadgradili smo sistem WAP za podporo intervencijskim ekipam.
Mobilne enote lahko z mobilnimi napravami (preko GSM paketnega prenosa podatkov GPRS, EDGE, 3G) v vsakem trenutku
dosežejo podatke o varovanih objektih. Takšen sistem prinaša
hitrejši dostop do podatkov in s tem hitrejši odzivni čas v primeru
alarmega dogodka.
Za naše naročnike razvijamo tehnološke rešitve, ki zagotavljajo
kakovostno in optimalno varovanje, podprto z najsodobnejšimi
sistemi. Prepričan sem, da smo nekaj korakov pred konkurenco,
kar potrjujejo tudi mnogi naši partnerji v tujini, ki se velikokrat
učijo prav na naših sistemih.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Za odlične razvojne dosežke skrbi
dobro uigrani razvojni tim.
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sintal V LETU 2008
Leto 2008 je bilo za podjetja koncerna Sintal uspešno leto. Kazalci
poslovanja izkazujejo nadaljnjo rast
naših podjetij. V grafih in tabelah so
prikazani skupni podatki o poslovanju podjetij koncerna Sintal.

Osnovni podatki*
letni prihodki v tisoč EUR

50.066

število zaposlenih

1.792

število tehnično varovanih objektov

14.892

število fizično varovanih objektov

575

število vozil

315

Izobrazbena struktura zaposlenih*
izobrazba VIII. stopnje

2

izobrazba VII. stopnje

46

izobrazba VI. stopnje

44

izobrazba V. stopnje

475

izobrazba IV. stopnje

709

izobrazba ostali

516
Skupaj:

1.792

Najpomembneje za Sintal je,
da ohranjamo zaupanje naših
naročnikov, ti so tudi najboljše
priporočilo novim.

Dosežki v letu 2008
prijeti vlomilci

14

preprečili - pogasili požar

27

preprečili iznos materiala

53

prijeli pri iznosu - trgovine

629

zaznali izliv vode

5

* podatki
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
V koncernu Sintal smo v zadnjem
trimesečju zaposlili 138 delavcev. Z
namenom zagotavljanja kakovosti
naših storitev smo zaposlene intenzivno
dodatno usposabljali.
Ljubljana z okolico - Sintal d.d.
Varovali smo prireditev slovenec leta

Tudi v preteklem trimesečju smo strokovno izvedli varovanja številnih družabnih, poslovnih in
športnih dogodkov, od decembrskih silvestrovanj na prostem in dogodkov ob prihodu dobrih
mož do otvoritev poslovnih prostorov in tekem
košarkaških, rokometnih in odbojkarskih moštev.

Novomeška skupina Dan D je zažigala s svojo novo ploščo.

Gorenjska regija - Sintal d.d., PE Gorenjska
Eksplozija zabave v Kranjski gori

V Kranjski Gori se je konec februarja odvijal 48. pokal Vitranc. Ekipa
Sintalovih varnostnikov, ki se je izkazala pri varovanju večdnevnega
dogajanja ob svetovnem pokalu v alpskem smučanju, je štela 39
članov. Poskrbeli so za varnost tradicionalnega eksplozivnega
žuranja po koncu tekem, ki ga je organiziral Hit. Na velikem odru
je zasedba Dan D predstavila novo ploščo, nato pa sta priznana
didžeja Gadjo in Sylvain poskrbela še za elektronske ritme. Naši
varnostniki so usmerjali tudi promet in varovali parkirne površine
po vsej Kranjski Gori.
Spodnještajerska regija - Sintal Celje d.o.o.
Erotični sejem

Predsedniku Türku je Nedeljski
podelil naziv Slovenec leta.

V Celju je Celjski sejem ponovno organiziral erotični sejem, kjer
se je predstavilo 25 razstavljalcev, na šestih odrih – dveh glavnih
in štirih manjših - pa so se stalno odvijale predstave. Varnostnih
izgredov ni bilo. “Obiskovalci so bili prej zadržani kot izgredniški,” je
povedal Davorin Kokol, vodja operative na Spodnjem Štajerskem.
Varovali smo tudi košarkarske in nogometne tekme, maturantske
plese in koncerte. Da bo naše delo lažje in bolje potekalo, smo pridobili nove poslovne prostore v Velenju.

Januarja smo že tradicionalno za red poskrbeli tudi na sklepni prireditvi za Slovenca leta
2008, na kateri je Nedeljski dnevnik za najbolj
priljubljeno osebnost minulega leta razglasil
predsednika države Danila Türka.
Zgornještajerska regija - Sintal Maribor d.d
Preprečili števIlna kazniva dejanja

Naši varnostniki so vse bolj uspešni pri
preprečevanju kaznivih dejanj. V Fa-maiku,
Maximi, TUŠ Ljutomer in butiku Virus so uspešno
pregnali vlomilce, preprečili so izliv vode v Lidlu
v Murski Soboti, v trgovini H&M v Mariboru pa
jim je uspelo prijeti kar nekaj tatov. V prijetnem
in mirnem vzdušju so se v prisotnosti naših varnostnikov odvili predstava 5 moških.com, koncert pevskega tria Eroika, maturantski ples v
hotelu Diana in otvoritev poslovalnice UniCredit
Bank v Slovenski Bistrici.
Na erotičnem sejmu je bilo vroče, a kljub temu mirno.
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Dolenjska regija - Sintal d.d., PE Dolenjska
PUSTNI KARNEVAL V MOKRONOGU...

Tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju, kjer je zadnja leta
zaznati večje zanimanje za pustne običaje, so se zvrstile številne
tovrstne prireditve, na katerih smo svoj kamenček k mozaiku dobrega in varnega počutja nastopajočih v povorkah in gledalcev dodali
tudi mi. Med drugim smo za varnost poskrbeli tudi na velikem
mokronoškem pustnem karnevalu, ki so ga letos pri tamkajšnjem
turističnem društvu naslovili Svetovni kongres v Mokronogu.

Župana Šentruperta so na karnevalu ves čas
zvesto spremljali telesni stražarji.
Foto: Andrej Matič, Lokalno.si

Notranjska regija - Sintal d.d., PE Notranjska
... in v ilirski bistrici

V zadnjem času smo se še posebej posvetili izboljšavam na
področju kakovosti naših storitev in dodatnim usposabljanjem
naših zaposlenih. Pod našim budnim nadzorom so svoj program
gladko izpeljali prireditelji veselega decembra v Ilirski Bistrici, v
sklopu katerega je bilo organiziranih več koncertov, za red pa smo
poskrbeli tudi na silvestrovanju v Ilirski Bistrici in pustovanjih v
Cerknici in Ilirski Bistrici.

Kurenti, miličniki, čarovnice - domačini Ilirske Bistrice
so pri maskiranju domišljiji pustili prosto pot.

Koncern Sintal
URILI SMO NAŠE STRELSKE VEŠČINE

Za naše varnostnike, ki v času opravljanja svojega dela nosijo strelno orožje, smo skladno z letnim načrtom izvedli dodatna usposabljanja. Tokrat se je na strelišču Lovec v Novi Gorici v streljanju
merilo 21 zaposlenih s področja Severne Primorske in Notranjske.
Koncern Sintal
18 novih bombnih operaterjev

V preteklih mesecih se je 18 naših zaposlenih na novo izobrazilo
za bombnega operaterja, 19 pa za bombnega preglednika. Slednji
fizično pregledujejo osebe, ki prihajajo v varovano območje, operaterji pa nadzirajo tudi rentgenske naprave in z njihovo pomočjo
ugotavljajo, ali imajo obiskovalci v prtljagi nedovoljene snovi ali
predmete. V ljubljanski regiji smo za delo z viri ionizirajočega
sevanja dodatno usposobili 39 oseb.

Dodatno usposabljanje za varno ravnanje z
orožjem smo tokrat izvedli v Novi Gorici.

Koncern Sintal
EDINI USPOSOBLJENI ZA SPremstvo prevoza jedrskih snovi

Sintal je edini v Sloveniji usposobil skupino varnostnikov za spremstvo prevoza jedrskih snovi. Ekipa devetih Sintalovih varnostnikov je
pripomogla k varnemu prevozu gorilnih elementov za jedrsko elektrarno Krško, ki so potrebni za normalno obratovanje elektrarne.
Spremili so jih od koprske luke, kamor so prispeli z ladjo.
Sevanje gorilnih elementov je nično, kljub temu so vsi
varnostniki opremljeni z dozimetri za zaznavanje sevanja.
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V SINTALOVI mREŽI
Tudi v preteklem trimesečju
smo uspešno pomagali svojim
naročnikom pri preprečevanju
kraj, odkrivanju izlivov vode,
požarov, miritvi oseb ...
kradel s plastičnim denarjem
Gotna vas, 3. 12. - Varnostnik v Mercatorju
je zadržal osebo, ki je poskušala plačati z
ukradeno bančno kartico.

zbežal praznih rok
Ljubljana, 3. 12. – Intervencijska skupina, ki se je odzvala na alarm v Terri RB,
je ugotovila, da je vlomilec zaradi alarma
zbežal praznih rok.

tatova počakala na policiste

vrnil izgubljeno

tatinski igralci

Celje, 26. 12. – Naš varnostnik je pred
vhodom v Mercator našel vrečko denarja,
na kateri je bil napisan naziv lastnika.
Vrnil jo je lastniku.

Celje, 9. 1. - Vlomljeno je bilo v avtomate
igralnice v Planetu Tuš. Naslednji dan je
varnostnik zasačil storilce s pomočjo videonadzornega sistema in jih zadržal.

namenoma so se zaleteli

v ženski torbici pa konzerve

Štore, 27. 12. – Intervent je na območju
RTP Lipa ugotovil, da želijo storilci z
ukradeno dragoceno rudo s kombijem zbežati. Na begu so se namenoma
zaleteli v intervencijsko vozilo. Ustavili so
jih policisti, ki jih je poklical intervent.

Žabja vas, 10. 2. - Varnostnica v Sparu je
preprečila krajo 22 konzerv, ki jih je storilka dala v svojo torbico.

denarnica spet doma
Nova Gorica, 28. 12. - V igralnem salonu
je varnostnik s pomočjo videonadzornega
sistema odkril tatu denarnice.

Koper, 10. 12. – Varnostnik v Mercatorju
je s pomočjo videonadzora opazil storilca,
ki sta v žepe skrila 28 izdelkov v vrednosti
170 evrov. Nista nameravala plačati, zato
ju je zadržal do prihoda policije.

prijel tatu TOBICE

preprečil veliko krajo

alkohol za pogum

Ljubljana, 11. 12. - Varnostnik v
Mercatorju je preprečil krajo blaga v
vrednosti skoraj 340 evrov.

marmelade si bo kuhala sama
Koper, 12. 12. – Tatica v Tušu je po zaslugi
varnostnika ostala brez ukradene ozimnice.

rešitelj salam
Koper, 12. 12. – V Tušu je varnostnik
opazil starega znanca, ki je skril salamo
v jakno in na blagajni šel mimo vrste.
Salama je šla nazaj na police, sumljiva
oseba v roke pravice. Vse pohvale varnostniku, ki je ta dan rešil že pet salam.

rešil jo je iz dvigala
Velenje, 22. 12. – Varnostnik v NLB se je
odzval na alarm iz dvigala in iz njega rešil
uslužbenko.

parfuma sta ga drago stala
Koper, 23. 12. – Varnostnik je v trgovini Müller zadržal sumljivca, ki je hotel
ukrasti parfuma, vredna 140 evrov.

Koper, 3. 1. – Nakupovalka v Mercatorju
je obvestila varnostnika, da ji je nekdo iz
nakupovalnega vozička ukradel torbico.
Varnostnik je tatu našel in zadržal.

Nova Gorica, 13. 1. - Na okrožnem sodišču sta zaradi fizičnega napada vinjene
osebe na interventa slednji in varnostnik
osebo vklenila in jo predala policiji.

iz nahrbtnika nazaj na police
Novo mesto, 2. 2. - Intervent v Sparu je
preprečil krajo artiklov v vrednosti 70
evrov, ki jih je storilka skrila v nahrbtnik.

ostal brez hlač
Maribor, 2. 2. - V Qlandiji je varnostnik po
tem, ko se je sprožil alarm po prehodu
blagajne, pri pregledu stranke ugotovil,
da je poskušala ukrasti hlače.

uspešni varnostnik
Maribor, 3. 2. - Naš varnostnik v H&M je
zaradi alarma opravil površinski pregled
stranke in ugotovil, da si je skušala
prilastiti pulover, isti dan je preprečil še
krajo dveh kosov oblačil in petih dodatkov, naslednji dan šala, dan zatem pa
treh kosov oblačil.
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gorivo prevroč plen
Mirna Peč, 15. 2. - Naš varnostnik je na
gradbišču SCT preprečil krajo goriva,
ki sta ga storilca poskušala odtujiti z
delovnega stroja.

prtljažnik, poln goriva
Hoče, 17. 2. - Ob kontroli vozila na CPM
smo v prtljažnem prostoru našli 25 litrov
ukradenega goriva.

blago ostalo v trgovini
Ljubljana, 17. 12. - Naš varnostnik je
preprečil krajo blaga, vrednega 140 evrov.

ukradeno k dojenčku
Koper, 18. 2. – Varnostnik v Mercatorju je
zadržal mlado mamico, ki je artikle skrila
v otroški voziček.

ne bo poslušal glasbe
Krško, 20. 2. - Varnostnik v Sparu je
preprečil krajo slušalk, ki jih je storilec
dal v notranji žep bunde.

viski ni zanj
Koper, 20. 12. – V Tušu je varnostnik
opazil osebo, ki je v bundi skrivala viski,
in ji preprečil krajo.

pogasil koš
Celje, 21. 2. – Stranka je varnostnika
obvestila, da gori koš za smeti. Varnostnik
ga je nemudoma pogasil.

pomagal v poplavi
Celje, 30. 12. – V VNC smo prejeli alarm
iz Metroja. Intervent je ugotovil, da je
prišlo do izliva vode, obvestil odgovorne
in pomagal reševati artikle.
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naše prEDNOSTNE NALOGE
na področju upravljanja zgradb
Vsaka zgradba potrebuje dobrega gospodarja, ki
skrbi za zagotavljanje pogojev za njeno nemoteno
obratovanje, s čimer se ustvarja prijetno okolje za
delo in bivanje.

Poleg novih programov bomo
vsekakor nadgrajevali svoje obstoječe
konkurenčne
prednosti.

Za zagotavljanje takšnih pogojev je potrebno veliko strokovnega
znanja s področja preventivnega tekočega vzdrževanja, ki ga mora
imeti vsak vzdrževalec objekta.
V Sintalu smo si na področju upravljanja in vzdrževanja zgradb za
letošnje leto zadali dva prednostna cilja:
• kot konkurenčno prednost bomo našim naročnikom ponudili
pomoč pri pridobivanju razpisanih nepovratnih finančnih sredstev ali spodbud ter kreditov pod ugodnejšimi pogoji za investicije v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in poslovnih
stavb. V ta namen bomo naročnika seznanili z možnostmi
pridobivanja teh sredstev, o potrebnih aktivnostih za njihovo
pridobitev in drugih pogojih, ki jih zahteva posamezen razpis
(Ekološki sklad Republike Slovenije, Javni sklad, ...),
• izobraziti celotno hišniško osebje tudi za izvajanje del in nalog
vzdrževalca kurilnih naprav, ki so se izkazale za potrebne s
prevzemom v upravljanje večjih zahtevnejših objektov, ki imajo
lastne toplotne postaje (kurilnice) na plin ali tekoče gorivo.
Uvedli smo neprestan nadzor izvajanja hišniških del, ki našim
naročnikom dodatno zagotavlja, da so naloge in obveznosti, ki smo
jih sprejeli s pogodbo o upravljanju ali posebnem pooblastilu lastnikov, izvedene kakovostno, učinkovito in v zahtevanih rokih.
Za dela, ki zahtevajo pooblaščene izvajalce – serviserje opreme ali
zahtevnejša delovna sredstva - imamo sklenjene številne pogodbe

Lidija Pilko,
direktorica Sintala Eko

za izvajanje del (z zunanjimi izvajalci del), za
katere izvedbo je potreben pooblaščeni izvajalec
(zakonska podlaga, dobavitelj opreme v garancijskem obdobju, izvajanje zimske službe,…).

Nadgrajevali bomo konkurenčne
prednosti
Naše konkurenčne prednosti, ki so se v preteklosti izkazale za odločujoče pri izbiri in bomo na
njih gradili tudi v prihodnje:
• Celovitost ponudbe upravljanja, vzdrževanja
in čiščenja, ki je podprta tudi z ostalimi dejavnostmi v okviru koncerna Sintal (fizično
in tehnično varovanje, pokrivanje področja
varstva pri delu ter požarnega varstva –
požarni redi, pregledi gasilnih aparatov, …).
• 24-urna dosegljivost in razpoložljivost naših
vzdrževalcev, v primeru odsotnosti je zagotovljeno nadomeščanje. Ob izrednih dogodkih
naročniku priskoči na pomoč Sintalov nadzorni center, ki poseduje ključne podatke o
odgovornih osebah za posamezen objekt,
vzpostavi kontakt z njimi ter aktivira ustrezne
izvajalce.
• Izkušeni in strokovno usposobljeni vzdrževalci
opravljajo pogodbena hišniška dela in naloge
v terminih, ki so določeni s strani lastnikov
ali uporabnikov objekta, z lastnimi delovnimi sredstvi. Imamo zelo široko kadrovsko
zasedbo s specifično organizacijsko strukturo, ki nam omogoča hiter odziv ter učinkovito
rešitev težav, s katerimi se srečujemo pri
svojem delu.
• Poslujemo v skladu z zahtevami certifikata
kakovosti SIQ ISO9001 in 14001.

Prostori Sintala Eko, od koder usmerjamo
dejavnosti upravljanja zgradb po vsej Sloveniji.
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Lidija Pilko
direktorica Sintala Eko
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protokolarno varovanje
Ena od posebnosti slovesnih prireditev,
po kateri se te razlikujejo od običajnih,
je prisotnost protokolarnih varnostnikov, ki poleg zagotavljanja varnosti
poskrbijo tudi za pridih svečanosti.
“To niti ni klasično varovanje, to je protokolarna zadeva, ki je bolj usmerjena na imidž
dogodka kot na samo varovanje,” pojasnjuje
Milan Germ, vodja skupine v sektorju fizično
varovanje. “Ponavadi je za tako varovanje nekaj
protokolarnih varnostnikov naročenih na vhodu
za odpiranje vrat, sprejem, usmerjanje in ostale
zadeve, za klasično varovanje pa se naroči še
dodatne varnostnike,” še pravi Germ.

Protokolarno varovanje
ni klasično varovanje,
bolj je namenjeno
imidžu dogodka.
Milan Germ,
vodja skupine v sektorju fizično varovanje

Naši protokolarni varnostniki imajo licenco
za varnostnika in s tem
tudi vsa pooblastila.
Danijel Kovač,
vodja fizičnega varovanja prireditev

Varnostniki, ki želijo delati na prireditvah kot protokolarci, morajo
izpolnjevati določena merila. Morajo biti urejeni, komunikativni in
vztrajni, saj morajo profesionalni protokolarni varnostniki praviloma dolgo časa stati na istem mestu v vzravnani drži. Nujno je, da
so popolnoma zaupanja vredni, da se znajo obnašati in znajti v
različnih situacijah. “To je v bistvu prvi kontakt, ki ga imajo gostje
tako z naročnikom kot tudi z našim podjetjem,” poudarja Danijel
Kovač, vodja varovanja prireditev.
Seveda pa poznavanje bontona in zanesljivost nista dovolj za to
delo. “Vsi naši protokolarni varnostniki imajo licenco za varnostnika. Zato imajo tudi vsa pooblastila varnostnika, lahko usmerjajo,
opozarjajo, tudi preprečijo vstop nepooblaščeni osebi, če ni povabljena. Ena od nalog protokolarcev je namreč lahko tudi nadzor
vstopa in preverjanje kart,” pravi Milan Germ.
Danijel Kovač pa dodaja: “V bistvu je protokolarec varnostnik,
oblečen v protokolarno obleko - ima vsa pooblastila varnostnika.
Potrebuje pa še dodatna usposabljanja in osebnostne lastnosti,
zato za to delo ni primeren vsak varnostnik.”
Videz protokolarnih varnostnikov je zelo pomemben. Nosijo temno zeleno uniformo, ki je okrašena s pletenico zlate barve, belim
pokrivalom in belimi rokavicami. Ob tem pa Germ pravi, da je
treba biti pozoren tudi na to, da morajo biti protokolarci približno
enako visoki, če jih na dogodku dela več.
Sintalovi varnostniki so prisotni na številnih eminentnih prireditvah po vsej Sloveniji, kjer poleg zagotavljanja varnosti poskrbijo
tudi za svečanejši izgled prireditve.
pripravil Grega Zakrajšek

Profesionalni protokolarni varnostniki praviloma
dolgo časa stojijo na istem mestu v vzravnani drži.

Videz protokolarnih varnostnikov je zelo pomemben,
saj pomembno prispeva k imidžu prireditve.
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posvet v gotenici
Na povabilo Ministrstva za notranje zadeve smo
se v osrčju kočevskih gozdov, v Gotenici, udeležili
dvodnevne posvetovalne delavnice na temo “Boljše
sodelovanje med subjekti varovanja”.
Posveta smo se udeležili predstavniki zasebnih varnostnih služb,
Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, detektivov
in Detektivske zbornice, Fakultete za varnostne vede, mestnega
redarstva, predstavniki posameznih generalnih policijskih uprav
po Sloveniji in predstavniki direktorata za policijo in druge varnostne naloge.
Na delavnici smo se dogovarjali za boljše sodelovanje med posameznimi subjekti varovanja, za skupno sodelovanje pri pripravi predlogov za spremembo obstoječe zakonodaje oziroma
tudi za medsebojno uskladitev zakonodaje, ki pokriva široko
področje javne ali zasebne varnosti. Pogovori so tekli tudi v smeri
izobraževanja kadrov na področju varovanja, izpostavili pa smo tudi
glavne probleme, ki se kažejo pri našem sodelovanju. Druženje
in izmenjava mnenj je tekla tudi po zaključku uradnega dela
delavnice, ko smo se o tematiki pogovarjali neformalno.

Sodelovanje in razmejitev med pristojnostmi
Glavna ugotovitev delavnice je bila, da moramo doseči jasno
razmejitev pristojnosti med posameznimi subjekti varovanja
(zasebnega in javnega), ki se zdaj zaradi nedorečenosti področne
zakonodaje v mnogokaterih področjih prekriva. Tudi področje
izmenjave varnostnih informacij je tisto, na katerem bomo
morali v prihodnosti več narediti, da bi dosegli višjo stopnjo
sodelovanja, ki bi prineslo višji nivo varnosti vsem državljanom

Delavnica je bila zelo
koristna, tudi v prihodnosti bi jo bilo potrebno
organizirati v podobni
sestavi in s podobnimi
tematikami.
Davor Pajk,
vodja intervencije

Republike Slovenije. Z delavnico smo skušali
doseči tudi boljše medsebojno poznavanje
in stremeti k partnerskemu - enakopravnemu odnosu pri snovanju strategije varnosti v
prihajajočih letih.

Glavna ugotovitev delavnice je bila,
da moramo doseči jasno razmejitev
pristojnosti med posameznimi
subjekti varovanja; zasebnega in
javnega.
Po dveh dneh intenzivnih posvetovanj, izmenjav mnenj in številnih podanih predlogih smo
se razšli z mislijo, da je bila delavnica zelo
koristna in da bi jo bilo tudi v prihodnosti
potrebno organizirati v takšni sestavi in s
podobnimi tematikami, ki se tičejo širokega
področja javne in zasebne varnosti.
Davor Pajk
vodja intervencije

Delavnice smo se udeležili predstavniki
organizacij, povezanih z obravnavano tematiko.
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ZBORNICA za razvoj
zasebnega varovanja
V preteklem letu so se na področju zakonodaje zasebnega varovanja vrstile
številne spremembe kot posledica
sprejema sprememb in dopolnitev Zakona o zasebnem varovanju. Na pobudo
Zbornice za razvoj zasebnega varovanja
je Državni svet vložil na Ustavno sodišče
vlogo za presojo nekaterih določb Zakona o zasebnem varovanju.
Ustavno sodišče je z odločbo presodilo, da
so nekatere določbe Zakona o zasebnem
varovanju neustavne, na kar je Zbornica
opozarjala že pri pripravi sprememb zakona. Sedaj je pred Ustavnim sodiščem nov
predlog za presojo ustavnosti več določb
Zakona o zasebnem varovanju, med drugim
tudi predlogi za presojo določb, vezanih na
preverjanje varnostnih zadržkov pri izdaji
certifikatov oziroma novih službenih izkaznic, določbe o odvzemu licence, določbe
o začasnem odvzemu licence ter določb o
strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju varnostnikov.

Višanje cene usposabljanja
Zadnja sprememba zakona iz leta 2007 je
v preteklem letu imela za posledico tudi
sprejem novega Pravilnika o programih in
načinu izvajanja strokovnega usposabljanja

Sintal se je brez težav
prilagodil novemu
Pravilniku o programih
in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja
in izpopolnjevanja varnostnega osebja.
Lili Šmalc,
vodja kadrovske službe koncerna Sintal

Ustavno sodišče je z odločbo
presodilo, da so določene določbe
Zakona o zasebnem varovanju
neustavne, na kar je Zbornica opozarjala že pri pripravi sprememb
zakona.
Tadeja Kamnikar,
sodelavka ZRSZV

in izpopolnjevanja varnostnega osebja ter sprejem Pravilnika
o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja. Med novosti
sprejema prvega pravilnika sodi predvsem povečanje števila
obsega ur predavanj, ki se npr. pri usposabljanju za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije varnostnik/ca poveča
s prvotnih 40 ur na 92 ur.
Skladno z navedenim pa Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov poviša ceno usposabljanja, ki je sedaj skoraj
trikrat višja (glede na povečan obseg ur usposabljanja). Za
bolj nazorno predstavitev sprememb v nadaljevanju predstavljamo tabelarične podatke (na naslednji strani zgoraj).

Več izobraževanja za manj izobraževanj
Nujno je potrebno dodati, da pridobijo kandidati, ki opravijo strokovno usposabljanje za pridobitev NPK varnostnik/ca skladno z določili novega pravilnika tudi znanja s
področja varovanja javnih zbiranj ter opravljanja intervencije, kar pomeni, da se jim ni potrebno dodatno vključevati v
specialistična usposabljanja za pridobitev teh znanj, kot je to
veljalo pred sprejemom novega pravilnika.
Istočasno poteka na Centru za poklicno izobraževanje
revizija katalogov strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih
standardov za NPK varnostnik/ca čuvaj/ka, varnostnik/ca in
varnostnik/ca telesni/a stražar/ka. Kot novost naj omenimo
tudi sodelovanje predstavnikov Policijske akademije pri
izvedbi preverjanj in potrjevanj za pridobitev različnih NPK.
S predstavniki MNZ je Zbornica vse od potrditve nove ministrice ge. Katarine Kresal imela že kar nekaj srečanj, kjer so
se obravnavali najbolj aktualni problemi s področja zasebne-
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Vrsta NPK usposabljanja

Prvotno število
ur

Prvotna cena
usposabljanja

Novo
število ur

Nova cena
usposabljanja

Varnostnik/ca

40

208,65 €

92

595,00 €

Varnostnik/ca čuvaj/ka

24

166,92 €

54

385,00 €

Varnostnik/ca telesni/a
stražar/ka

110

1251,88 €

152

2325,00 €

Pooblaščeni/a inženir/ka varnostnih sistemov

100

625,94 €

100

750,00 €

Varnostni/a menedžer/ka

60

625,94 €

60

750,00 €

Varnostni/a tehnik/ca

40

292,10 €

40

350,00 €

Operater/ka VNC

56

542,48 €

56

650,00 €

Varnostnik/ca
nadzornik/ca

12

187,78 €

12

225,00 €

Tabela: Spremembe cen NPK usposabljanja.

ga varovanja zlasti glede usklajevanja sprememb zakona ter
določitev postopka za celovito spremembo zakona, ki naj bi
potekala prihodnje leto.

Usklajevanje z Evropo
V preteklem letu je bila Zbornica aktivna tudi na evropskem področju. Z izvedbo projekta “Krepitev socialnega
dialoga na področju zasebnega varovanja”, ki še vedno
poteka in je v zaključni fazi, smo s problemi in možnimi
rešitvami soočili partnerje več držav novih članic EU, poiskali skupne točke in različna stališča z našega področja,
vezane tako na sklepanje kolektivnih pogodb, oblikovanja
boljših delovnih pogojev za zaposlene, standardov kakovosti ter zakonodaje.

Konec februarja je v okviru projekta potekala konferenca v Varšavi, sledil je delovni
sestanek na Češkem (zasebno varovanje
na Češkem in Slovaškem je očitno v velikih
težavah). Konec marca bo zaključna konferenca v Bruslju, kjer bomo podali končno
poročilo, prisotni pa bodo tudi predstavniki evropske komisije. V povezavi z našo
konferenco v Bruslju je predvideno tudi
srečanje delovne komisije za združevanje
evropskih organizacij na področju zasebnega varovanja CoESS.

Konference na Bledu so se udeležili številni poslušalci.
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Tadeja Kamnikar
sodelavka ZRSZV

S problemi in možnimi rešitvami smo soočili
partnerje iz več držav članic EU.
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profesionalno Sodelovanje
med policijo in varnostnimi službami
Policijsko upravo (PU) Ljubljana dobri dve leti vodi Stane Vrečar, ki je
prepričan, da so varnostne razmere v
Ljubljani dobre in da je Ljubljana med
varnejšimi evropskimi prestolnicami.
Iz leta v leto se izboljšuje tudi raven
raziskanosti kaznivih dejanj.
Je Ljubljana med varnejšimi prestolnicami v Evropi?
Prepričan sem, da je Ljubljana med varnejšimi
prestolnicami v Evropi. Bolj kot domačini nam to
priznavajo tujci, ki se mudijo v našem glavnem
mestu, bodisi kot turisti ali poslovno. Predvsem
so navdušeni nad tem, da gredo lahko kamor
koli, kadar koli, brez tesnobnega občutka, da bi
se jim lahko kaj zgodilo. Je pa res, da je varnost
dobrina, ki se je polno zaveš in ceniš šele, ko je
nimaš. Podobno kot z zdravjem, ki ga premalo
cenimo, ko ga imamo.

PU Ljubljana je največja izmed vseh
policijskih uprav, na njenem območju se
zgodi kar polovica vseh kaznivih dejanj.
Nam lahko opišete trend gibanja kriminalitete?

V letu 2008 smo na območju PU
“Sodelovanje med policijo
Ljubljana obravnavali 40.963
in varnostnimi službami
kaznivih dejanj, leto poprej pa
je profesionalno in ga
45.070. V primerjavi z enakim
ocenjujem kot zgledno.
obdobjem preteklega leta se je
Sodeljujemo praktično
število obravnavanih kaznivih
vsakodnevno, tako na
dejanj zmanjšalo za desetino.
preventivnem kot tudi
V zadnjih treh letih opažamo
operativnem področju. “
trend zmanjševanja števila
kaznivih dejanj ter povečanje deleža raziskanih. V letu 2008 je bilo
od 40.963 kaznivih dejanj raziskanih 38 odstotkov, leta 2007 od
45.070 kaznivih dejanj 37 odstotkov ter leta 2006 od 46.500 kaznivih
dejanj 32 odstotkov.

Katere vrste kaznivih dejanj oziroma kriminala so v
Ljubljani torej najbolj pereče?
Vzpodbudni so podatki, da se je v letu 2008 v primerjavi z letom
poprej število kaznivih dejanj zmanjšalo. Obravnavali smo manj
vlomov (-25 odstotkov), tatvin motornih vozil (-40 odstotkov), ropov
(-18 odstotkov), posilstev (-44 odstotkov). Zaznavamo tudi padec
obravnavanih kaznivih dejanj zoper življenje in telo (-4 odstotke).
Na področju gospodarske kriminalitete pa smo obravnavali za dva
odstotka več kaznivih dejanj. Gmotna škoda je znašala okoli 29 milijonov evrov in je za 40 odstotkov večja kot v letu 2007. To pomeni, da
smo obravnavali večje in hujše primere gospodarskega kriminala.
Prav tako zaznavamo velik porast obravnave računalniške kriminalitete, in sicer 280 dejanj, leto poprej 80. Izpostavil bi še kazniva
dejanja nasilništva, ki so v porastu. Predvsem gre za razne oblike
družinskega nasilja. Porast v veliki meri pripisujemo predvsem
večji osveščenosti žrtev, da se odločijo za ta korak in zadevo naznanijo policiji. Trend se nadaljuje tudi v letu 2009.

Koliko časa namenite preventivni dejavnosti?
Preventiva je eno izmed prioritetnih področij našega dela. Celo
leto izvajamo vrsto preventivnih projektov, tako na področju
prometne varnosti kot tudi varovanja premoženja. Veliko se jih
nanaša na osveščanje staršev in njihovih otrok, kot na primer s
področja spoštovanja prometnih pravil, uporabe pirotehničnih
izdelkov ipd. Vzporedno z izvajanjem preventivnih projektov želimo
z najmlajšimi navezati stik, da bodo policista prepoznali predvsem
kot osebo, kateri lahko zaupajo in jim bo pomagala, ko se bodo
znašli v kateri izmed nevarnih situacij.

Kako bo po vašem mnenju na število kaznivih dejanj
vplivala gospodarska kriza?
Trenutno ne zaznavamo dodatnih varnostnih dogodkov, ki bi jih
lahko povezovali z gospodarsko krizo.
Stane Vrečar, direktor PU Ljubljana
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Kako ocenjujete sodelovanje med policijo in zasebnimi
varnostnimi službami?
Sodelovanje med policijo in varnostnimi službami je profesionalno
in ga ocenjujem kot zgledno. Sodelujemo praktično vsakodnevno,
tako na preventivnem kot tudi operativnem področju. Rezultat
skupnega sodelovanje je veliko število uspešno raziskanih primerov in prijetih storilcev kaznivih dejanj neposredno po dejanju.

Kje bi ga lahko po vašem mnenju še izboljšali?
Možnosti izboljšanja vidim v še ažurnejšem izmenjevanju podatkov, ki so pomembni za učinkovitejše opravljanje varnostnih storitev tako zasebno varnostnih subjektov kot tudi policije. Hitreje,
ko dobimo takšne podatke, bolj smo lahko učinkoviti pri zagotavljanju varnosti.

Kako je z zaposlovanjem v policiji? Je za izobraževanje
dovolj zanimanja med mladimi? Ali je morda PU Ljubljana kadrovsko podhranjena, kakšna je fluktuacija?
Trenutno je v Policiji zaposlenih 152 uslužbencev manj, kot dovoljuje veljavni kadrovski načrt. Največje potrebe imamo po policistih s
srednjo stopnjo strokovne izobrazbe in tudi PU Ljubljana ni izjema.
Zato je GPU v začetku februarja objavila javno objavo za zaposlitev
večjega števila kandidatov za policiste. Na policijski akademiji se
trenutno usposablja za poklic policista okoli 400 kandidatov. Sam
pa veliko več kot na število zaposlenih stavim na ustrezno vodenje,
organiziranje in razporejanje kadra, ki ga imamo.
Nenazadnje bi rad omenil, da se je na lanski poletni razpis za policiste prijavilo okoli 1000 kandidatov. Izbralo se jih je okoli 200. Ta
podatek kaže na izjemno zanimanje za poklic policista. Trenutna
stopnja fluktuacije v policiji znaša nekaj odstotkov, kar je pod
stopnjo normalne fluktuacije in ni nič večja, kot je bila v preteklosti
in hkrati nižja kot v policijah nekaterih zahodnoevropskih držav.

Kakšne so dosedanje izkušnje pri sodelovanju z redarji?
Pristojnosti občinskih redarjev so določene v Zakonu o občinskem
redarstvu. Po zakonu so mestni redarji poleg policije pooblaščeni
za izvajanje nadzora nad cestnim prometom v naseljih, varovanje cest v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, varnost na
občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine in
vzdrževanje javnega reda in miru.

j

u

Če bi se primerjali s podobno veliko PU
iz tujine, kako je opremljena slovenska
policija, kaj pogrešate?
Slovenska policija je visoko strokovno usposobljena in z dolgoletnimi izkušnjami. Naši policisti
razpolagajo s široko paleto znanj, katera vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu. Tudi kar
se tiče opreme, prav v ničemer ne zaostajamo za
drugimi evropskimi državami. Vsakodnevno se
trudimo, da zagotavljamo ustrezen nivo varnosti. Po drugi strani nenehno iščemo rešitve, da bi
bili še bolj učinkoviti pri izvajanju poslanstva.

Kaj se vam zdi pri vašem delu najbolj
pomembno?
Velik poudarek dajem poštenim, odkritim medsebojnim odnosom. Tako na relaciji sodelavec –
sodelavec kot tudi nadrejeni – podrejeni. Trdno
sem prepričan, da le urejeno delovno okolje
omogoča človeku, da da od sebe vse najboljše,
kar v tistem trenutku premore. Poleg tega
delovno okolje vpliva tudi na počutje in zdravje
zaposlenih ter predstavlja enega izmed bolj
pomembnih motivacijskih faktorjev.

“Gmotna škoda zaradi gospodarskega kriminala je lani znašala okoli
29 milijonov evrov in je bila za 40
odstotkov večja kot v letu 2007.“
Le zadovoljen in motiviran policist lahko
nudi občanom kvalitetno varnostno storitev.
Poslanstvo policije je nudenje varnostnih storitev ljudem, ki jih v danem trenutku potrebujejo. Nenehno se moramo zavedati, da je policija
zaradi ljudi in ne obratno.

S podpisom protokola (z županom Zoranom Jankovićem, op. avt.)
je bilo le formalizirano že začeto sodelovanje v okviru predpisov,
ki določajo delovanje policije in mestnega redarstva in ne gre za
prenos nikakršnih pristojnosti. Izkušnje sodelovanja z mestnim
redarstvom so pozitivne. Skupno sodelovanje bo doprineslo še k
večji stopnji varnosti.
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standardizacija
KONTROLe PRISTOPA
Zaradi poplave opreme različnih kakovostnih in cenovnih razredov na trgu se
je pojavila želja po standardizaciji, ki bi
na področje kontrole pristopa prinesla
več reda.
Standard SIST EN 50133 s polnim naslovom
“Alarmni sistemi – Sistemi kontrole pristopa
za uporabo v varnostnih aplikacijah” vsebuje 7
delov:
• 1. del – Sistemske zahteve
• 2. del – Oprema za prepoznavo
• 3. del – Oprema za procesiranje – oprema za
nadzor in programiranje
• 4. del – Aktuatorji pristopnih točk
• 5. del – Komunikacija
• 6. del – Prosto
• 7. del – Navodila za uporabo
Osredotočili se bomo na standard SIST EN
50133-1, ki predpisuje sistemske zahteve za
funkcionalnost sistema kontrole pristopa za
uporabo v varnostnih aplikacijah, pri čemer se
za varnostno aplikacijo smatra vsaka pristopna
točka, sistem kontrole pristopa pa lahko tvori
večje število pristopnih točk. Poleg tega 1. del
standarda govori tudi o okoljskih zahtevah.

Klasifikacija sistemov kontrole pristopa
Standard SIST EN 50133 definira stopnjo varnosti sistema kontrole pristopa v dve varnostni
klasifikaciji (angl. security classification):
• klasifikacija glede na prepoznavo (angl. recognition classification) in
• klasifikacija glede na pristop (access
classification).
Varnostna klasifikacija se definira za vsako
točko kontrole pristopa, za vstop in izstop posebej. Je neodvisna kombinacija razredov prepoznave in pristopov.

V prihodnje lahko pričakujemo
večje zakonske zahteve po
upoštevanju standardov.
Igor Rot,
direktor projektive

hoda. Vsaka pristopna točka mora imeti “pozitivno prepoznavo” v
vsaj eni smeri. Za specifične sisteme kontrole pristopa se lahko
klasifikacija glede na prepoznavo časovno spreminja.
Klasifikacija glede na pristop deli sisteme na dva razreda:
• Razred A: za pristopne točke, kjer zahtevana stopnja varnosti ne zahteva niti časovnih urnikov niti beleženja pristopnih
transakcij.
• Razred B: za pristopne točke, ki vsebujejo časovne urnike in
beleženje. Vsebuje tudi podklasifikacijo Ba za pristopne točke s
časovnimi urniki, brez beleženja.
Uporaba standardov je večinoma neobvezna, zato je izbira sistema kontrole pristopa prepuščena izbiri projektanta in izvajalca ter
nenazadnje naročnika. Pogosto trpita kakovost vgrajenega sistema
kontrole pristopa in posledično varnost.
Zakon o tajnih podatkih in podzakonski akti zahtevajo vzpostavitev
varnostnih in upravnih območij (varne sobe). Podzakonski akt za
takšne prostore zahteva upoštevanje standarda SIST EN 50133
razreda 3, kategorije pristopa B (najvišji nivo varovanja). Zahteve
so usklajene z zahtevami standardov EU in NATA. V prihodnje
lahko pričakujemo podobne predpise tudi za druge vrste objektov,
kjer je potreba po zagotovitvi nivoja varovanja ustrezne kakovosti
(banke, igralnice, ..).
Igor Rot, dipl. inž. el.
direktor projektive

Klasifikacija glede na prepoznavo bazira na
stopnji zaupanja pri identifikaciji avtoriziranih
uporabnikov. Prikazuje kvaliteto odnosa med
sistemom, ki vrši “prepoznavo”, in uporabnikom. Klasifikacija upošteva tudi tveganje zlorabe, da uporabnik posreduje svoje pravice drugi osebi, ne da bi svoje izgubil za odobritev pre-

Razred
prepoznave

Stopnja
prepoznave

Uporaba

0

Ni “pozitivne
prepoznave”

Preprosta pristopna zahteva brez
identitete uporabnika (tipke, kontakti,
detektorji gibanja,..)

1

Memorizirana
informacija

Uporaba gesel, šifer,..

2

Identifikacijski
medij ali biometrija

Uporaba identifikacijskega medija,
kartic, čipov, prstnih odtisov,..

3

Identifikacijski
medij ali biometrija
in memorizirana
informacija

1.

Uporaba identifikacijskega medija
in memorizirana informacija

2.

Uporaba biometrije in memorizirana informacija

3.

Kombinacija uporabe ident.
medija in biometrije

Tabela: Klasifikacija glede na prepoznavo.

18

z

n

a

n

j

e

z

a

r

a

z

v

o

j

Naslednja generacija
videonadzornih sistemov
SeeTec je najmočnejša programska oprema za IP videonadzorne sisteme. Je prva programska oprema, ki
je leta 1998 ponudila možnost snemanja z IP kamerami. SeeTec je bila deležna številnih nagrad,
najpomembnejše ji je dodelilo nemško združenje za
varnost z izdajo certifikata BVG-Kasse, s čimer je bil ta
izdelek certificiran za uporabo v finančnih ustanovah.
Podpira najrazličnejšo strojno opremo. Podprta je večina proizvajalcev IP kamer na svetu (IQeye, Panasonic, Sony, Bosch …). V
primerjavi z obstoječimi snemalniki, ki jih je moč kupiti na trgu,
SeeTec ponuja še veliko funkcionalnosti, prilagodljivosti in maksimalen izkoristek, ki naročniku ponudijo videonadzor po meri.
Vsebuje izjemno zmogljiv podatkovni servis, ki je bil razvit posebej za namen snemanja video posnetkov. Ta omogoča snemanje
in hkratno prikazovanje neverjetnih 1500 slik/sekundo na strežnik.
SeeTec je modularen in razširljiv sistem, zgrajen v tehnologiji
strežnik-odjemalec, ki je lahko razširljiv za potrebe katerekoli
velikosti. Centralizacija in različnost platform omogočata neposreden dostop do administrativnih nalog.

Izjemna prilagodljivost
Vse operativne naloge so popolnoma prilagodljive potrebam
naročnika na posamezen dostopni nivo, uporabnika ali okolje.
Široka možnost prikazov je lahko definirana kot posamezen profil,
ki je lahko dodeljen posameznim uporabnikom ali skupini uporabnikov. Kadarkoli določen uporabnik začne z uporabo odjemalnika
slik, se mu namesti njegov profil delovanja. Ta pristop omogoča
popoln nadzor nad posameznim delovanjem, nad posameznimi
pravicami nad kamerami, nad pozicijami alarmnih slik ali nad
zmožnostjo delovanja v interventnem načinu.

Če želite preizkusiti snemalno napravo SeeTec,
nas lahko pokličete v
razvojni oddelek na
01/5130 090.
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Najbolj sofisticiran je pregledovalni del okolja,
ki je sestavljen iz:
• drevesa: tukaj je spisek celotne arhitekture
sistema (kamere, IO moduli, posamezni
signali…)
• nadzorno okno: tukaj so definirane prednastavljene pozicije in posamezne poti kamer, kar omogoča, da s klikom naredimo
celoten prehod po določenem področju.
• grafično lokacijsko okno: tu vidimo celoten
tloris objekta z posamezniki grafičnimi moduli (kamere, IO moduli, alarmna stanja). S
klikom na kamero lahko takoj dobimo spletno sliko želenega področja.
• lista alarmov: operaterju omogoča, da obdela vsak posamezen alarm in tako popolnoma
nadzoruje varovani objekt.
SeeTec je vrhunska snemalna naprava za novo
dobo videosistemov. To ni samo snemalna
naprava, temveč skupek sistemov, ki nam v
vsakem trenutku omogočajo popoln nadzor nad
našim varovanim objektom.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Snemalniki lahko delujejo v Linux ali Windows načinu. SeeTec je
lahko povezljiv tudi z gradniki tretje generacije. Omogoča tudi OPC
dostopnost, kar omogoča prikazovanje alarmnih slik na drugih
sistemih.
Scenariji alarma so lahko definirani na nivoju posamezne kamere
ali na nivoju posameznih gradnikov sistema. Prav tako se na scenarije alarma povezuje detekcija gibanja, ki je omogočena za vse
kamere, mrežni I/O moduli, brezpotencialni kontakti itd.
Avtorizacija omogoča dostop do 1000 uporabnikom. Vsakemu
uporabniku določamo svoje pravice za vsak gradnik posebej, kar
pomeni, da vsakemu popolnoma prilagodimo način dela.
Programska oprema SeeTec podpira IP
kamere večine svetovnih proizvajalcev.
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podpiramo mlade hokejiste
Ponosno lahko povemo, da smo sponzorji nadebudnim
malčkom iz hokejske šole HK Alfa iz Ljubljane.
Oblekli smo jih v nove drese ter pomagali pri izvedbi turnirja, ki
ga je na Valentinovo soboto organizirala hokejska šola Alfa skupaj
s starši malih hokejskih zanesenjakov. Vzdušje na turnirju, ki se
ga je udeležilo blizu 170 otrok iz šestih slovenskih klubov, je bilo
odlično. Mladim hokejistom želimo veliko uspehov!
Zmagovalci so bili na koncu vsi.

dedek mraz
Kot vsako leto je tudi lani decembra naše otroke prišel
razveselit dobri stari Dedek Mraz.

Dedek Mraz je razveselil Sintalovčke z darili.

Podmladek Sintalovcev je priljubljenega dedka pričakal skupaj z
Gusarjem Bertom, otroci pa so se nemara še najbolj razveselili
polne vreče daril, ki jo je prinesel s sabo izpod Triglava. Otroke je
posedel v naročje in vse kaže, da so bili prav vsi pridni, saj ni nihče
odšel domov praznih rok.

DOBRE VOLJE NOVEMU LETU NAPROTI
Novega leta smo se veselili na vseh koncih Slovenije. Na sedežu
koncerna v Ljubljani smo organizirali zabavo z didžejem, ki so
se je udeležili zaposleni iz vseh enot, na Spodnjem Štajerskem
so novemu letu nazdravili v hotelu Hum v Laškem, zaposleni na
Zgornjem Štajerskem ter Prekmurju in Prlekiji pa so skupaj zapeli
in zaplesali v gostišču Anton. Dolenjci so se podružili v Vili Otočec,
Posavci v gostilni Pečnik v Brestanici.
Strokovni pregled krogel: katera bo najbolje zadela?

Trenirali smo eleganco...

... in se razigrano družili.

Zabavo in druženje pa znamo Sintalovci združiti tudi s športom.
Tako so na Obali bowlali v Avtokampu Adria, enoti Notranjska in
Severna Primorska sta organizirali podiranje kegljev v Postojni,
kjer se že tradicionalno na vsaka dva tedna srečujejo tudi interventi z Notranjske, Logatca in nekateri iz Ljubljane. Operativni vodje
so se odzvali vabilu kadrovske službe, skupaj so metali krogle v
Klubu 300 v Šiški, ljubljanski interventi pa v Areni Vodafone.
Predstavniki vseh Sintalovih podjetij smo prihajajočemu novemu letu
nazdravili na Pohorju, nato pa smo se tudi mi pomerili v bowlingu.
Skozi vse leto izvajamo skupne naloge, ker pa nas ločujejo kilometri
med enotami po Sloveniji, se celotni tim ne videva pogosto. Tokrat
je bil ritem našega druženja bolj sproščen kot ponavadi, v skupaj
preživetem času pa smo še okrepili dobre medsebojne odnose.
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restavracija viktorija
Restavracija Viktorija je del koncerna Sintal od takrat,
ko se je sedež Sintala preselil na Zaloško cesto,
skupaj z njim pa se je tudi restavracija preselila na
Litostrojsko.

Ljuba Barukčič in Sabina Juhant. Slednja, ki je

Vodja restavracije Milan Luthar dela tu že približno dvanajst let.
“Na dan postrežemo približno 200 malic, in to ne samo Sintalovim
delavcem, ” pravi. Malo v šali in malo zares doda, da so zunanji
gosti praviloma zadovoljni, Sintalovci pa imajo večkrat še kakšno
dodatno željo. Jedilnik za en teden vnaprej sestavljata kuharici

jedilniku za malico dve jedi, poleg tega pa lahko

Kuharici Ljuba Barukčić in Sabina Juhant
sestavljata jedilnike za teden vnaprej.

Delo je manj naporno, če imaš dobre sodelavce.

v restavraciji devet let, se nasmeje, da delo ni
naporno, če imaš dobre sodelavce. Glede na
vzdušje v kuhinji bi lahko rekli, da ima kljub
obilici dela kar prijetno službo. Vsak dan sta na
pripravijo hrano tudi po naročilu - pice, ocvrt
sir, zrezke. Občasno gredo tudi “na teren” - ko
ima Sintal piknik ali pogostitev za nagrajence za
odličnost in naročnike.

sintalova trgovina
Sintalova trgovina obratuje od leta 1994. “Najprej
smo bili na Rudniku ob dolenjski železnici, leta 1998
smo se selili na Zaloško, 2003 pa na Litostrojsko,” je
povedala Hilda Justinek, vodja trgovine.”Jaz sem tu
od prvega dne,” se je še nasmejala.
Tu ne kupujejo le Sintalovi delavci, imajo tudi zunanje kupce.
Pridejo na primer okoliški prebivalci, ki pridejo po špecerijo, in
šolarji iz bližnjih srednjih šol. “Največ prodamo sladkih stvari,” je
povedala Marjetka Rotar, ki dela tu že četrto leto in je tudi vodja
skladišča servisa gasilnih aparatov. V trgovini najdete vso osnovno špecerijo, naročijo pa lahko praktično karkoli. “Televizorji,
računalniki, telefoni, ravno zdaj sem dobila naročilo za dve vreči
zemlje za rože,” se je nasmejala Hilda. Vsem željam seveda ne
morejo ugoditi, skušajo jih izpolniti čim več. “Kdor kaj rabi, pride
sem, nenazadnje tudi po informacije,” smeje zaključi Hilda.
Složna ekipa Sintalovih trgovk.
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VARNOSTNIKA TRIMESEČJA
V zadnjem trimesečju sta se najbolj izkazala 20-letni
Primorec Kristjan Rijavec, ki je zasačil dva vlomilca v
poslovnih objektih, posredoval pa je tudi pri pretepih
na varovanem območju, in 37-letni Miran Klukej z Dolenjske, ki redno preprečuje kraje v drogerijah Müller
v Ljubljani.
Miran Klukej je eden izmed treh varnostnikov iz Sintalove poslovne
enote Dolenjska, ki izmenjaje skrbijo za varnost poslovalnic
Müllerja v Ljubljani - na Čopovi, v BTC in na Rudniku.
“V enem dnevu je zasačil kar šest tatov in jim preprečil iznos blaga,” je povedal njegov nadrejeni Damjan Peterle. “Je zelo uspešen
pri svojem delu, je odgovoren in zanesljiv.”
Kot priučen mizar je 15 let delal v lakirnici, nekaj časa tudi kot
vodja. Na Sintal je prišel zaradi zdravja, poleg tega sta na Sintalu
tudi dva njegova kolega.
Miran Klukej kot po tekočem
traku križa načrte tatovom.

37-letnik je na Sintalu pol leta, v Ljubljano se s sodelavcem vozita
od sredine decembra. Večkrat priskoči na pomoč tudi na raznih
prireditvah; nazadnje je skrbel za red na pustovanju in nogometnih tekmah. Pravi, da ima prostega časa malo, takrat pa postori,
kar je treba v in okrog hiše, ki jo ima na Tržišču. Ima hčerko Anjo,
ki živi na Ptuju.

Za Kristjana Rijavca njegov nadrejeni Egon Vodopivec pravi, da
je “pravi za delo interventa”. Na Severnem Primorskem 20-letni
Kristjan pri Sintalu dela že dve leti, od decembra 2006, to pa je tudi
njegova prva zaposlitev.

Kristjanu Rijavcu je delo
interventa pisano na kožo.

“Delo mi je všeč, ker je razgibano,” je povedal Kristjan. “Slaba
stran pa so vlomi,” je dodal. A je bil za varnostnika trimesečja
predlagan prav zaradi svojih uspehov v interveniranju pri vlomih
v podjetja. V zadnjem obdobju je namreč s pomočjo policije prijel
dva vlomilca, prav tako pa je pomiril tudi pretepe na varovanem
območju.
Stanuje v okolici Nove Gorice. Trenutno dela izpit za motor; že
kot otrok je imel moped, sedaj pa si namerava kupiti 600-kubični
Kawasaki Ninja.
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NAJ, NAJ ...
Naša kadrovnica Tina Hribar se že sedmo leto ukvarja
z igralstvom, je članica amaterskega gledališča KD
Janez Jalen v Notranjih goricah.
Večinoma igra v komedijah, nazadnje v igri Pridi gola na večerjo, za
katero je od Javnega sklada Republike Slovenije na področju kulturnih dejavnosti dobila tudi priznanje za najboljšo stransko vlogo.
Z igro žanjejo uspehe po celotni Sloveniji. Preizkusila se je v
različnih vlogah. “Vsaka igra prinese nov izziv, izkušnje, zabavo, da
izgineš iz vsakdanjika in se sprostiš,” pravi.
O kiksih na odru pravi, da so vedno prisotni. “Zalomi se ti tekst
ali ga pozabiš in tako improviziraš in zadržuješ smeh, vendar te
soigralci nekako zvlečejo ven.” V igri Stevardesa pa je morala na
primer z vodno pištolico poškropiti sooigralca, vendar je “zalila“
gledalko v prvi vrsti. Zares je uživala v predstavi, se nasmeje Tina.
Letos pripravlja novo igro z naslovom Bi ne bi, v kateri se prvič
preizkuša v dvojni vlogi. Premiera bo 13. marca.

... ZA RUNDO
Zdravica gre tokrat na račun trimesečnega Tjaša interventa in interventke Damjana Noseta in Eve Kolar
ter družine Glavan, ki je od 24. januarja bogatejša
za osmega člana. Obe družini sta že bili v Sintalčku.
Timon je konec januarja razveselil Alojza in Marijo Glavar. Je njun
šesti otrok, Alojz pravi, da je zdaj res kar naporno. Na vprašanje,
kako sta se z ženo odločila za tako veliko družino, Alojz odgovarja,
da to “pride s časom”. Njuna najstarejša hčerka Marija je stara
20 let in študira gozdarstvo, najstarejši sin Gašper pa bo končal
gimnazijo in se verjetno vpisal na študij fizike. Alojz pravi, da živijo
skromno, da pa denimo hrana ni problem, saj živijo na kmetiji nje-

Tina se na odrskih deskah dobro znajde.

govega očeta. Tam pomaga tudi Alojz. Odkar
so bili zadnjič v Sintalčku, se je povečalo tudi
število glav živine na kmetiji - na 27.
Eva Kolar in Damjan Nose sta pred približno
dvema letoma povila prvorojenca Blaža, Tjaš
pa se je rodil 9. decembra lani. Težak je bil tri
kilograme in pol. “Zdaj jih je pa dosti,” se nasmeji Eva. Doda pa, da sta otroka tako pridna, da
ju niti ni tako naporno “sfolgati”. Mamica je na
porodniški, novembra prične spet hoditi v službo.
“To je dobro za otroka, saj bosta imela družbo,
poleg tega imam rada svojo službo,” pravi.

Polna hiša družinske sreče pri Glavanovih, ki se
jim je pred kratkim pridružil osmi član.
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Veselje mlade družinice je zaokrožil Tjaš.
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