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Vaša varnost je naša skrb.

INTERVJU
Branko Kurbus, 
predsednik uprave Arconta

VAROVANJE BANKOMATOV
Obarvanje denarja ob vlomu

IP VIDEO NADZOR
Cenovno dostopne IP kamere 
vrhunske kakovosti
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Sintalčkov intervju

Varovanje bankomatov
V zadnjem času je naraslo število 
vdorov v bankomate. S partner-
jem 3SI smo predstavili tehnične 
rešitve na tem področju varovanja. 

Temeljni namen nadzorov je zago-
toviti, da varnostno osebje enotno 
sledi smernicam, ki jih je zastavila 
uprava koncerna Sintal. 

Letos Zbornica za razvoj zasebnega 
varovanja praznuje 15 let delovanja. 
Osrednja prireditev je potekala 27. 
maja na Ljubljanskem gradu.

Iz tujega tiska

Sejem IfSec 2009

Številka 44, junij 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

Upravljanje zgradb
Tokrat pišemo o rezervnem skladu, 
v katerem se zbirajo sredstva last-
nikov stanovanj v večstanovanjskih 
stavbah za njihovo vzdrževanje.
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Timsko delo
Delavnica z iskanjem zaklada je 
vodjem prinesla nova spoznanja 
o delu v skupini, ki jih že s pridom 
uporabljajo pri svojem delu.

V iskanju najboljše rešitve na 
področju IP kamer smo se povezali 
s svetovnim proizvajalcem številka 
ena, to je s podjetjem Hikvision.

IP kamere

Nadzorna služba

Zbornica za zasebno varovanje
Branko Kurbus, predsednik uprave 
podjetja Arcont, s tehnologijo bi-
valnih kontejnerjev živi vso svojo 
poklicno kariero.

Tudi letos smo obiskali sejem 
IfSec v Birminghamu, ki je gostil 
vodilne proizvajalce in kupce var-
nostnih sistemov na trgu. 

Po poročanju britanskega časo-
pisa The Guardian je spletni kri-
minal po dveh letih postopnega 
zniževanja spet v porastu. 
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Julien Coustaury je spregovoril o 
varnosti na Haitiju, kjer je tri leta 
vodil podružnico telekomunika-
cijskega podjetja Comcell.

Varovanje na Haitiju
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Skupina naših zaposlenih v sek-
torju prevoz denarja se je udeležila 
tečaja v novem AMZS centru varne 
vožnje na Vranskem. 

Tečaj varne vožnje
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Zadnja leta ob kočljivih dogodkih v nočnih lokalih beležimo medij-
sko odmevne članke. Ti upravičeno opozarjajo na neurejenost 
na področju varovanja v nočnih lokalih. Nekorektno pri tem pa je 
posploševanje, da je zasebno varovanje v Sloveniji slabo ureje-
no in nekakovostno. Varnostnike se pogosto opisuje v povezavi s 
podzemljem in se jih prikazuje v prispodobi kriminalcev.

V dejavnosti zasebnega varovanja deluje preko šest tisoč varnost-
nikov. Nihče izmed njih nima kriminalne preteklosti, kar potrjujejo 
tudi njihove izkaznice za varnostnika, ki jih je izdalo Ministrstvo za 
notranje zadeve.

Ti varnostniki varujejo predvsem ljudi in premoženje, prevažajo 
denar, zagotavljajo red na prireditvah in so dnevno izpostavljeni 
napadom roparjev, vlomilcev, huliganov, nevarnostim pri gašenju 
požarov, ... O njih ni medijsko odmevnih člankov, saj svoje delo 
opravljajo dobro. Redko lahko tudi preberemo, kako je varnost-
nik zalotil vlomilca in ga predal organom pregona, zalotil tatiča v 
trgovini, preprečil požar, a se to dogaja vsak dan. Tujci, ki priha-
jajo v Slovenijo z izkušnjami iz tujine, trdijo, da je tako kakovostno 
varovanje v tujini redkost.

Vsi medijsko odmevni dogodki, kot so Lipa, Global, Roxly in še bi 
jih lahko našteval, pa so povezani izključno z varovanjem nočnih 
lokalov, v katerih varuje manj kot dva odstotka vseh varnost-
nikov. Članki o teh dogodkih prikazujejo vse varnostnike v slabem 
pomenu besede popolnoma neupravičeno.

Vsakdo, ki bi rad varnostna podjetja prikazal v slabi luči, se sklicuje 
na varovanje nočnih lokalov, čeprav ga opravlja le peščica varnost-
nih podjetij. Praviloma se to dogaja tudi pri spremembi zakonodaje, 
ko se z vsakim zakonom zasebnemu varovanju odvzemajo pooblas-
tila in nerazumljivo zaostrujejo pogoji.

Zaradi navedenega je upravni odbor Zbornice za razvoj zasebnega 
varovanja predlagal, da se varovanje nočnih lokalov izloči iz zaseb-
nega varovanja in se ga organizira na drug način izven našega zako-
na, lahko tudi v okviru Zakona o javnih zbiranjih. Predlagal je tudi, da 
ljudje, ki varujejo nočne lokale, ne nosijo naziva varnostnik, temveč 
redar, saj v nasprotnem ne bo konca blatenja poklica varnostnik.

Kljub temu, da se v vsaki sredini najde tudi črna ovca in da je kako-
vost dela odvisna predvsem od vodenja, trdim, da varnostniki v 
Sloveniji svoje delo opravljajo dobro in da so zaupanja vredni ljudje.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal

u v o d n a  b e s e d a

ALI VARNOSTNIK  
VARUJE ALI OGROŽA?
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Branko Kurbus, predsednik uprave 
Arconta, s tehnologijo bivalnih konte-
jnerjev živi vso svojo poklicno kariero. 
Pred 30 leti je namreč kot mlad strojni 
inženir z veliko želje po znanju in raz-
voju začel delati v Avtoradgoni in pri 
manj kot 29 letih prevzel tedanji TOZD 
Bivalne enote. 

Leto 1991, ki je bilo za celotno slovensko gospo-
darstvo prelomno, je bilo pomembno tudi zanj, 
saj so 1. januarja ustanovili podjetje Arcont, 
katerega vodenje je prevzel. Ime Arcont je ses-
tavljenka AR (okrajšava za Avtoradgona) in 
CONT (okrajšava za kontejnerje). Podjetje peto 
leto sodeluje tudi s Sintalom, z dosedanjim 
poslovnim odnosom pa je vodstvo zadovoljno. 

“Program bivalnih enot že z imenom pove, da 
smo proizvajalci bivalnih enot - kontejnerjev. 
Pravopis nam ne dovoljuje uporabe kontejnerja 
in slavisti zahtevajo »zabojnik«, kar pa v našem 
primeru asocira bolj na materiale in odpadke. 
Bivalne enote so bile v začetku namenjene za 
začasne objekte predvsem pri gradnji, sedaj pa 
že več let uspešno nadomeščajo klasično grad-
njo. Konkurenčna prednost montažnih bivalnih 
enot je predvsem v denarju in času, saj je objekt 
hitro postavljen, enostavno ga lahko povečamo 
ali spremenimo ter po želji odstranimo,“ pojas-
njuje Kurbus, ki 18 let vodi pretežno izvozno 
usmerjeno podjetje. 

“Ves čas so bile potrebe po naših izdelkih velike 
in že od začetka smo izvozna družba. Delež 
izvoza se je iz leta v leto povečeval, sedaj znaša 

prek 97 odstotkov. Lastninjenje družbe je potekalo v poznih devet-
desetih letih, ko je leta 1997 sedanji lastnik, avstrijsko podjetje iz 
Dunaja Containex G.m.b.H., najprej od bank odkupil četrtino del-
nic, potem pa leta 2000 še od delavcev in preostanek od skladov. 
Danes smo največji evropski proizvajalec bivalnih kontejnerjev.“

Kakšna je vizija podjetja Arcont?
V vizijo podjetja smo si zapisali: Z novim znanjem bomo oblikova-
li svetovne trende mobilnih prostorskih rešitev. To pomeni, da 
spremljamo trende na trgu in ponujamo rešitve za vse potrebe 
kupcev. Naš slogan: ARCONT, podjetje s pozitivno energijo, nam 
daje iztočnico, kako pristopamo v družbi k nenehnim izzivom. Velik 
poudarek dajemo zaposlenim, se permanentno izobražujemo, 
izkoriščamo kompetence, cenimo znanje, spoštujemo sodelavce 
in razumemo drugačnost.

Sodite med največje izvoznike pomurske regije. Kje 
ste na tujem najbolj trdno pozicionirani?
Naš osnovni tip bivalne enote je 6 x 2,4 metra oziroma med kon-
tejnerskimi transporti poznan kot 20 fitov ali čevljev dolg. Pomeni, 
da lahko kamion pelje le dva sestavljena kontejnerja ali na daljše 
oddaljenosti osem zloženih. Zato je naše tržišče predvsem Evropa, 
nekaj tudi Bližnji vzhod in Severna Afrika. Najbolj smo prisotni v 
Nemčiji, Avstriji, potem Franciji, Angliji, Skandinaviji in zadnje čase 
tudi v vzhodni Evropi.

Med vašimi ključnimi kupci so tudi šole in vrtci....
Večina izdelkov se sestavlja v objekte za različne namene. Veliko je 
pisarniških objektov in sanitarnih delov. Radi povemo, da je zahodni 
način razmišljanja drugačen kot naš, ko predstavimo njihove potrebe 
po vrtcih in šolah. Ko zgradijo novo spalno naselje, je obstoječ vrtec 
premajhen. Mi jim dogradimo iz naših kontejnerjev nekaj igralnic in 
drugih prostorov. Čez nekaj let se zgodba ponovi v šoli, ker se poveča 
število učencev. Po preteku več let lahko dobimo naročilo, da odstra-
nimo kontejnerski del, saj vrtca ne potrebujejo več.

POdjeTje, KI dIKTIRA  
SVeTOVNe TReNde

i n t e r v j u

Branko Kurbus, predsednik uprave Arconta Arcont je pretežno izvozno usmerjeno podjetje.
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kratka anekdota, ki ob izbiri najboljše športne 
ekipe v občini pred leti pove vse. Prvo mesto je 
osvojila ekipa NK Arcont, drugo RK Arcont in 
tretje strelci Arcont.

Kdaj ste začeli s sodelovanjem in 
zakaj sodelovati s Sintalom?
S Sintalom Maribor smo začeli pogodbeno 
sodelovati leta 2004 na področju dobave in 
montaže opreme za digitalni video nadzorni 
sistem, leta 2005 smo sodelovanje razširili 
na izvajanje kontrol in obhodov, nato pa še na 
redno fizično varovanje v popoldanskem in 
večernem času, po potrebi pa še ob dela pros-
tih dnevih in ponoči. Tehnično varovanje smo 
leta 2006 razširili še na protipožarno varovanje 
– najprej v lakirnici, nato vhodni objekt in širše, 
na lokaciji ARCONT IP pa leto prej.

Kako je potekalo vaše dosedanje 
sodelovanje z vodstvom Sintala in 
kako sledijo v Sintalu vašim potre-
bam po dopolnjevanju varnostnih 
storitev?
Poslovno sodelovanje je korektno in solidno, 
vrsta storitev se je širila, obseg pa se spreminja 
skladno s potrebami. Predvsem v času investi-
cijskih izvajanj je bil obseg storitev fizičnega 
varovanja Sintala povečan. Posebej lahko poh-
valimo Sintalovo fleksibilnost in ažurnost pri 
izrednih naročilih.

Menite, da se bodo zaradi recesije 
varnostne razmere poslabšale?
V razmerah recesije se varnostne razmere 
praviloma poslabšajo, zato bo potrebno na tem 
področju delovati poostreno. Zaenkrat so raz-
mere nespremenjene.

pripravila Jana Petkovšek

Za subvencijo delovnega časa ste januarja zaprosili 
tudi v družbi Arcont, kjer je vseh 550 zaposlenih 
prešlo na 36-urni delavnik. Kakšno je trenutno 
stanje v podjetju in kdaj gre pričakovati izboljšanje?
Gospodarsko krizo smo začutili že pred enim letom, ko so najprej 
upadla naročila v Španiji ter kasneje v Franciji in Angliji. Upali smo, 
da jo bomo glede na razpršenost trga lažje prebrodili s prodajo na 
drugih območjih. To nam je do konca leta tudi uspevalo, ko pa je 
kriza močno udarila v vse države, smo se temu tako prilagodili, da 
smo se delno odpovedali delavcem, zaposlenim za določen čas, in 
se odločili za prehod na 36-urni delovnik. 

Ob začetku leta je bil upad naročil 30-odstoten. Napovedi, kdaj 
nam bo spet steklo, ni lahko dati. O tem na TV lahko razmišljajo 
predvsem razni »univerzitetni strokovnjaki«. Mi upamo, da bo to 
čim prej, zato tudi vztrajamo pri sedanjem številu zaposlenih, ima-
mo blizu devetdeset delavcev za določen čas in ne želimo izgubiti 
znanja, katerega so ti zaposleni pridobili pri nas.

Motivacija zaposlenih in spodbujanje inovacij ob 
odprti komunikaciji na vseh ravneh in od zgoraj 
navzdol ter obratno so ključna orodja za ohranjanje 
razvoja podjetja. Kako jih vi zagotavljate?
Že več let vključujemo zaposlene preko PKI – projekt kontinuira-
nih izboljšav, nagrajujemo vsak dani koristen predlog, žrebamo 
nagrade med avtorji in zaposlene na »ponedeljkovih klepetih« 
vzpodbujamo k dajanju predlogov.

Ste družbeno odgovorno podjetje. S katerimi deja-
vnostmi izražate družbeno odgovornost in kakšna 
je povezanost Arconta z lokalnim okoljem?
V naši regiji, predvsem pa v občini, smo največje podjetje, zato 
lokalna društva potrkajo pri nas in pričakujejo razumevanje ter 
finančno pomoč za svoje delovanje. Seveda imamo zanje pozitiven 
posluh in jim v okviru naših zmožnosti tudi pomagamo. Morda 

i n t e r v j u

“Posebej lahko pohvalimo Sintalovo 
fleksibilnost in ažurnost pri  
izrednih naročilih.“

V Arcontu dnevno sestavijo 50 do 60 bivalnih enot.
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Če ste bili prepričani, da je življenje 
premožnih ali pomembnih osebnosti 
rožnato, vas bo ta zgodba prepričala 
v nasprotno. 

O svojem triletnem bivanju na Haitiju, kjer 
je bil direktor podružnice podjetja Comcell, 
ki je na tem karibskem otoku postavljalo 
telekomunikacijsko omrežje, nam je razlagal 
Julien Coustaury, pred leti v Sloveniji direk-
tor Vege. Comcell je bil na Haitiju največji 
davkoplačevalec. Prav zato je bil Coustaury 
nenehna potencialna tarča ugrabiteljev, zaradi 
česar je na Haitiju na zahtevo vodstva Comcella 
moral živeti brez svoje družine. 

“Kot predstavnik tako pomembne družbe sem bil 
nenehno na očeh javnosti, veliko sem se pojav- 
ljal v medijih. V državi, kjer je ugrabitev več kot 
v Kolumbiji in v Mehiki, sem bil najbolj zaželena 
tarča ugrabiteljev v državi. Zato brez stood-
stotno zanesljivega varovanja tako v hiši kot na 
terenu oziroma v službi seveda ni šlo. 

V hiši sem imel posebej opremljeno in posebej 
zaščiteno sobo, znotraj katere je bila še manjša, 
ki je bila povsem izolirana pred zunanjim sve-
tom, z njim pa seveda povezana s sodobnimi 
sredstvi komuniciranja (zasebno radijsko mrežo, 
dvema mobilnima povezavama in satelitskim 
telefonon), poleg osnovnih prehrambenih sred-
stev in vode smo imeli tudi strelsko orožje, med 

drugim izraelske uzije. V ta prostor bi se lahko umaknil, če bi nas-
topile kritične razmere,“ je ob kazanju slik opremljenosti “hišnega 
bunkerja“ pripovedoval Julien Coustaury.  

Ves čas, dobesedno 24 ur na dan, je imel ob sebi telesnega 
stražarja. Ta je torej tudi spal ob njem. “Na srečo je bil to moj 
prijatelj. Spoznal sem ga pred mnogimi leti, ko sem bil še voznik 
saudijskega princa, on pa je bil njegov telesni stražar. Imel sem 
torej srečo, da se je odzval na mojo prošnjo in sprejel službo 
pri meni. Tako je bilo življenje zame precej bolj prijetno kot 
na začetku, ko je za mojo zaščito znotraj hiše skrbel nekdanji 
ameriški vojak.“

Seveda je bilo varovanje izven hiše povsem drugačno. Coustaury je 
imel na voljo tri vrhunska terenska vozila, med njimi GMCja, blin-
diranega po najvišji možni stopnji. Vanj bi lahko izstrelili dva ali tri 
rafale iz kalašnikova, vendar naboji vozila ne bi prebili. Avtomobil 
tehta 4,5 tone, na 100 kilometrov pa je porabil kar 50 litrov goriva, 

“TELESNEGA STRAŽARJA  
SEm ImEL TUdI pONOčI“

i n t e r v j u

Telesni stražarji Juliena Coustauryja.

Trojica nepogrešljivih terenskih avtomobilov.

Blindirani GMC, ki ga ne prebijejo niti krogle kalašnikova. 
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je pojasnil Coustaury in ob tem priznal, da je bilo to obdobje nje-
govega življenja nenavadno, a prav posebno doživetje.

Da si je lahko zagotovil res visoko raven varnosti, se je moral tudi 
sam naučiti streljati. “Nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi, zato sem 
se odločil, da se tudi sam strelsko izurim. Streljanja me je učil nek-
danji ameriški častnik, pri čemer sem uporabljal glock 19. Bil sem 
kar dober strelec. To dokazuje tudi podatek, da sem bil v streljanju 
boljši od polovice naših telesnih stražarjev,“ je pojasnil Coustaury 
ob kazanju slike preluknjane tarče. Seveda so imeli poleg tega 
zelo dobro natrenirane tudi vse oblike umika v primeru napada 
oziroma ugrabitve. Med obiskom na terenu pa se je Coustaury za 
prisotnost v bližini dogovoril še z vojaki Združenih narodov, saj je 
bil vodja kontingenta vojakov ZN njegov prijatelj. 

“Naše podjetje je skrbelo tudi, da smo veliko denarja dajali v dobro-
delne namene. Tako smo zagotovili, da je več deset otrok lahko 
obiskovalo šolo. Bil sem zadovoljen, da smo lahko pomagali in tako 

poskrbeli, da se razmere v državi izboljšajo. Z 
gradnjo telekomunikacijskega omrežja pa smo 
poskrbeli ne le za lastnike podjetja, pač pa pred-
vsem, da so bili ljudje po novem lahko pogosteje 
v stiku s svojimi sorodniki. V haitskem glavnem 
mestu Port au prince, kjer infrastruktura zago-
tavlja življenje samo 600 tisoč ljudem, živi kar 
3,5 milijona ljudi. Revščina je velika, saj je med 
Haitčani kar štiri milijone takih, ki preživijo z 
manj kot enim dolarjem na dan, dva milijona pa 
z manj kot dvema dolarjema. Zato ni čudno, da 
so tujci nenehno tarče ugrabiteljev. 

V času mojega bivanja so beležili deset ugra-
bitev dnevno. Ti niso tako dobro organizirani, 
kot na primer v Kolumbiji. Tolpe, ki so sicer 
slabo organizirane, sestavljajo predvsem otro-
ci, stari komaj 10 let, ki delujejo po regijah. Če 
imajo srečo, ugrabijo belca, saj zanj iztržijo več. 
Ugrabljenca potem prodajo vodji tolpe za 200 ali 
300 dolarjev. Po eni strani je torej sreča, da so 
neorganizirani, saj te, če imaš vsaj minimalno 
zaščito, ne morejo ugrabiti, po drugi pa je prav 
neorganiziranost tolp slaba vest, saj se ti lahko 
zgodi karkoli, lahko te tudi umorijo. Če si velika 
riba, te prodajo naprej za tisoč ali dva tisoč dol-
arjev, šele nato se ponavadi začnejo pogajanja z 
ugrabitelji,“ je zastrašujoče razmere na Haitiju 
pojasnil Coustaury, ki je uspešno zaključil 
“misijo“ na Haitiju in sedaj v Ljubljani vodi pod-
jetje Winvest. 

pripravila Jana Petkovšek

i n t e r v j u

Trening umika v primeru napada.

 Julien Coustaury v družbi vojakov Združenih narodov.

Julien Coustaury se je izkazal kot dober strelec.
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Sezona prireditev na prostem je že krep-
ko v razmahu. Sintalovci po vsej Sloveniji 
smo se nanjo dobro pripravili.

Ljubljana z okolico - Sintal d.d. 
POMLAd PRINeSLA VeLIKO ZABAVe IN deLA

Lepo vreme in letni čas sta pripomogla, da so 
se v preteklih treh mesecih kulturne in športne 
prireditve kar vrstile. Tako smo varovali festi-
vale, koncerte, maturantske plese, plesne pri-
reditve in tradicionalne prvomajske pohode ter 
poskrbeli za varnost na košarkaških tekmah 

NLB lige in državnega prvenstva, rokometnih 
tekmah državnega prvenstva in Evrolige ter 
nogometnih tekmah državnega prvenstva in 
pokala. Prav tako se nam je obseg dela povečal 
na področju tehničnega varovanja in tehničnega 
varovanja objektov s prenosom signala na VNC 
in intervencije.

TRImESEčJE V 
KONCeRNU SINTAL

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Slovenska reprezentanca je na prvenstvu invalidov 
v namiznem tenisu osvojila tri bronaste medalje.

... in športne prireditve.

Na tekmi je bilo vroče, vendar brez izgredov.

Prireditve so se kar vrstile, varovali smo koncerte...

Zgornještajerska regija - Sintal Maribor d.d 
VAROVALI SMO NOGOMeTNO TeKMO

S klubom NK Drava uspešno sodelujemo že kar nekaj let in 6. 
maja 2009 so na Ptuju ponovno odigrali tekmo med nogomet-
nima kluboma NK Drava in NK Interblock. Glede na nizko stopnjo 
rizičnosti je bilo prisotnih 15 varnostnikov. Tekmo si je ogledalo 
okoli 700 navijačev, ki so z vzpodbujanjem pripomogli k rezultatu 
2:1 za NK Dravo.

Spodnještajerska regija - Sintal Celje d.o.o. 
6. OdPRTO PRVeNSTVO INVALIdOV V NAMIZNeM TeNISU

Na varnostno-nadzorni center smo priklopili več objektov, med 
njimi so Občina Laško, Paron Laško, Osnovna šola Lava. Predvsem 
so aktualni priklopi dvigal, objektov Domplana, Maksima, Knjižnice 
v Šentjurju. Varovali smo sejme Poroka, Altermed, Čebelarski pos-
vet, Forma Tool, Plagkem, Livarstvo, Graf & Pack. Varujemo nogo-
metne tekme in vse košarkarske tekme v dvorani Tri lilije Laško. 
Varovali smo tudi 6. odprto prvenstvo invalidov v namiznem tenisu. 
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Posavska regija - Sintal d.d., Pe Posavje 
dNEVI ZApOSLITVENIH pRILOŽNOSTI V BREŽICAH

Sintal je v aprilu sodeloval na Dnevih zaposlit-
venih priložnosti v Brežicah. Naš operativni 
vodja Damjan Peterle je mladim udeležencem 
iz osnovnih šol predstavil poklice s področja 
varovanja in dela, ki jih opravljajo varnostniki, ter 
pooblastila in ukrepe, ki jih imajo na razpolago. 
Razložil jim je tudi, katera so potrebna znanja in 
spretnosti za ta poklic, vse o delovnih nalogah, 
pogojih dela in delovnem času varnostnikov. 
Udeleženci predavanja so z zanimanjem prisluh-
nili, za udeležbo na delavnicah pa smo od orga-
nizatorjev prejeli tudi posebno zahvalo.

Prekmurje in Prlekija - Sintal Maribor d.d, Pe Prekmurje in Prlekija 

pLESNO RAZpOLOŽENI

Varovali smo Državno prvenstvo v plesih, ki je potekalo na Osnovni 
šoli Murska Sobota, in koncert Jana Plestenjaka. Konec marca 
smo zaključili z varovanjem maturantskih plesov srednjih šol 
na območju Pomurja za šolsko leto 2008/09, ki smo jih skupno 
varovali trinajst. Za 1. maj smo zagotavljali varnost tudi na velikem 
tradicionalnem pohodu na dvorec Jeruzalem in Svetinje.

Notranjska regija - Sintal d.d., Pe Notranjska 

STALNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN IZOBRAŽEVANJE

V zadnjem obdobju smo se na področju Notranjske posvetili pred-
vsem izboljšavi kakovosti in izobraževanju obstoječega kadra. Vsi 
naši zaposleni so opravili tudi tečaj Varstva pri delu. Zelo pestro je 
bilo na področju varovanja prireditev. Pod našim budnim nadzorom 
so svoj pestri program gladko izpeljali prireditelji Prvomajskega 
kresovanja pod Nanosom, Festivala družin v Postojni pred 
Postojnsko jamo, Shoda v Harijah in Vizite 2009 v Ilirski Bistrici. 

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Našega operativnega vodjo je za boljšo 
predstavo spremljal intervent v uniformi.

 Takole so se razplesali na Osnovni šoli Murska Sobota, 
kjer je potekalo Državno prvenstvo v plesih.

Na Festivalu družin v Postojni je bilo pisano. Obiskovalci Festivala nakupov in zabave v BTC Novo 
mesto so si ogledali nastop mlade navijaške skupine.

dolenjska regija - Sintal d.d., Pe dolenjska 
FeSTIVAL NAKUPOV IN ZABAVe

Tudi letos nam je BTC Novo mesto zaupal 
varovanje prireditve Festivala nakupov in zabave 
2009. Lepo vreme je privabilo množico obisko-
valcev. Nekateri so se udeležili pohoda na grad 
Hmeljnik, najmlajši so se zabavali na raznih igra-
lih in se ohladili z brezplačnim sladoledom. Za 
zabavo sta poskrbela skupina Kingston in Marjan 
Novina, za varnost pa odlični Sintalovi varnostniki.
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Severna Primorska - Sintal d.d., Pe Severna Primorska 
KONCeRT KAR NA STReHI

V aprilu se je v Pizzeriji in špageteriji Rusa hiši v Rožni dolini pri Novi 
Gorici odvijal nenavaden rock pop koncert, in sicer kar na strehi lokala. 
Glasbene skupine so poskrbele, da je bilo dogajanje vroče in veselo, mi 
pa smo poskrbeli, da je bilo tudi varno.

Kočevska regija - Sintal Fiva d.o.o., pE Kočevje 
mARLJIVI TUdI V KOčEVJU

V preteklem trimesečju smo sklenili nekaj novih pogodb, med nji-
mi tudi s podjetjem Melamin Kočevje, kjer smo v marcu pričeli s 
fizičnim varovanjem. Za leto dni smo podaljšali tudi sodelovanje z 
Gramizom in dogradili protivlomni alarmni sistem v Hydrovodu. 

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

Gorenjska regija - Sintal d.d., Pe Gorenjska 
VeSeLO NA PIKNIKU

Za sprostitev po napornem delu smo v maju v 
PE Gorenjska poskrbeli s piknikom za zaposlene 
in njihove družine. Na pikniku smo se pomerili v 
pikadu in odbojki, jedli izvrstne čevapčiče in se 
zavrteli ob dobri glasbi. Za oboje je poskrbel naš 
DJ in glavni kuhar Zmago Dolinšek, ki je v maju 
praznoval okroglih 10 let, kar je zaposlen na 
Sintalu. Tudi plesalo se je, punce pa so v odbojki 
premagale moško ekipo. Posladkali smo se s 
kremnimi rezinami in preživeli lep dan v družbi 
sodelavcev in njihovih družin.

Južna primorska - Sintal Obala d.o.o. 
deLOVNO NA PRIMORSKeM...

V preteklem trimesečju smo pričeli s fizičnim 
varovanjem zavarovalnice Adriatic Slovenica in 
s tehničnim varovanjem v garažni hiši Zeleni 
park, kjer zagootavljamo tudi reševanje iz dvigal. 
Dogradili smo protivlomni in videonadzorni sistem 
na objektu Hidria Tomos. Vzpostavili smo tretjo 
intervencijsko skupino na področju Portoroža, 
Pirana do Izole z namenom zagotavljanja čim 
krajšega reakcijskega časa intervencije. 

Koroška - Sintal Koroška d.o.o. 
... IN NA KOROŠKeM

Na Koroškem smo v zadnjem času na naš var-
nostno-nadzorni center priklopili večje število 
novih naročnikov, vzrok za to pripisujemo tudi 
povečanemu število vlomov na območju Slovenj 
Gradca. Poleg servisov in rednih vzdrževanj 
smo namestili nekaj sistemov protivlomnega in 
protipožarnega varovanja, na novo opravljamo 
tudi precej prevozov denarja.

Kar nismo mogli od mize, polne dobrot, ki nam jih je napekel naš Zmago.

Naš naročnik je postal tudi Kamnolom Podgora.

Na strehi je nastopalo kar nekaj bendov, med drugimi Ana Pupedan, Ibunge...

V podjetju Melamin Kočevje smo marca pričeli izvajati fizično varovanje.
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k r o n i k a

V SINTALOVI mREŽI
V zadnjem obdobju beležimo rast 
števila vlomov, kar pripisujemu 
predvsem vplivu recesije.

PReSeNeTILI TATU
Velike Lašče, 1.3. - Neznani storilec je s 
priročnim orodjem na silo odprl pritlično 
okno in skozenj vstopil v notranjost Pošte 
Velike Lašče. Pregnal ga je alarmni signal, 
zato iz objekta ni uspel odtujiti ničesar.

pREpREčIL pOŽAR

Brezovica pri Ljubljani, 2.3. – V Osnovni 
šoli Brezovica se je sprožil požarni alarm. 
Intervent je ugotovil, da je v likovnem 
kabinetu vključen kotel za segrevanje 
gline. V prostoru je bilo opaziti gost 
dim oziroma paro, vendar do požara ni 
prišlo. Intervent je kotel takoj izključil iz 
električnega omrežja in prezračil prostor.

ReŠeNI IZ dVIGALA

Velenje, 3.3. – Iz dvigala NLB smo pre-
jeli klic o okvari. V dvigalu se je nahajala 
uslužbenka z mladoletnim otrokom. Oba 
smo uspešno rešili. Dva tedna pozneje 
smo iz istega dvigala rešili čistilki.

S PeSTMI NAd VARNOSTNIKA

Koper, 7.3. - V trgovini Müller sta varnost-
nik in varnostnica v prostor za pregled 
povabila osebo, ki je z artiklov odstran-
jevala varovala proti kraji. Oseba je začela 
groziti in nato varnostnico fizično napadla. 
Varnostnika sta osebo umirila in pre-
dala policiji. Varnostnica je morala zaradi 
udarca v obraz poiskati pomoč zdravnika.

TeLeVIZORjI OSTALI V TRGOVINI

Logatec, 13.3. – V Mercatorju se je 
sprožilo več alarmnih signalov. Naša 
intervencijska skupina je prestrašila dva 
nepridiprava, ki so jima preprečili iznos 
več LCD televizorjev.

MISLIL je ZIdATI ZASTONj

Celje, 18.3. – Varnostnik na gradbišču 
Nivoja Celje je do prihoda policije pridržal 
osebo, ki je v avtomobil nalagala alumini-
jaste dele za sestavo gradbenega odra.

HIGIeNA NI ZASTONj

Koper, 11.3. – Varnostnik v Hipermarketu 
je ustavil moškega, ki si je želel brez 
plačila prisvojiti šampon. Ker je skušal 
pobegniti, sta na pomoč priskočila še 
en varnostnik ter policist, ki je bil v trgo-
vini kot kupec. S skupnimi močmi so 
moškega vklenili v lisice. O dogodku je 
bila obveščena policija. Ugotovljeno je 
bilo, da je moški ukradel kar nekaj blaga.

VOdA BRIZGALA IZ RAdIATORjA

Kamnik, 21.3. – Ob rednem obhodu 
Svilanita je intervencijska skupina na tleh 
opazila vodo. Ugotovili so, da voda brizga 
iz počenega radiatorja, in o dogodku 
obvestili odgovorne osebe.

UmIRILI AGRESIVNEŽA

postojna, 28.3. – V trgovino Spar je 
vstopila oseba z znaki agresivnosti, ki je 
mahala z leseno palico. Zaradi ogrožanja 
varnosti ljudi in premoženja v trgovini jo je 
varnostnik pridržal do prihoda policistov.

POTReBOVAL OKeNSKe ReŠeTKe

Maribor, 5.4. – Oseba je poskušala odtu-
jiti okenske rešetke, ki so bile zložene 
poleg šole zaradi obnovitvenih del. To ji je 
preprečil naš varnostnik.

VISKI MU Ne BO STOPIL V GLAVO

Žabja vas, Novo mesto, 6.4. – V Sparu je 
naš varnostnik s pomočjo videonadzora 
preprečil krajo dveh viskijev v vrednosti 
28 evrov, ki jih je pod obleko skril storilec.

ŽELJA pO SLAdKEm

Ljubljana, 9.4. – V trgovini Müller je naš 
varnostnik opazil storilca, ki je v nah-
rbtniku skrival čokolade. Na blagajni ga 
je ustavil in ugotovil, da je ukradel večjo 
količino čokolad v vrednosti 59,75 evra.

LAčNA, ŽEJNA IN BREZ dENARJA

Koper, 9.4. – Lačna mladostnika sta si v 
Hipermarketu postregla z ledenim čajem 
in sendvičem, ostanke pa skrila med 
police. Na izhodu iz trgovine ju je počakal 
varnostnik. Dejanje sta priznala, denarja, 

da bi poravnala škodo, pa nista imela, 
zato jo je poravnal njun znanec. Policija je 
osebi popisala. 

NISO Se MOGLI dOGOVORITI

Ljubljana, 9.4. - Varnostnik v Mercatorju 
je preko video nadzora opazil prerivanje 
pri vhodnih vratih varovanega objekta. 
Neznani ženski, ki naj bi skušala odtujiti 
blago, sta prodajalca poskušala preprečiti 
beg. V tem je mimo pritekel še neznanec 
in ženski strgal torbico iz rok. Varnostnik 
je žensko pridržal do prihoda policistov.

pREpREčILI ŠKOdO

Šentjernej, 16.4. – V Mercatorju je prišlo 
do izpada prenosa alarmnega signala. 
Intervent in odgovorna oseba sta ugoto-
vila, da je prišlo do izlitja vode, ki je zalila 
tudi centralo. Zaprla sta glavni ventil in s 
tem preprečila nastanek večje škode.

Ne BO KOLeSARIL V NOVI OPReMI

Kranj, 17.4. – Varnostnik je zalotil tatu, 
ki je želel odtujiti kolesarska oblačila v 
vrednosti 35 evrov, in ga predal policiji.

čOKOLAdNE SANJE

Brežice, 5.5. – Varnostnik v Sparu je ose-
bi, ki je skrila več čokoladic v športno tor-
bo in jih ob prehodu blagajne ni plačala, 
preprečil iznos v vrednosti okoli 10 evrov.

POSKUS KRAje GORIVA

Grosuplje, 18.5. - Na parkirišču bli-
zu Grosupljega sta si nepridiprava iz 
parkiranih vozil želela prilastiti gorivo. 
Poškodovala sta ključavnico rezervoarja 
za gorivo in ga na silo odprla, več škode 
pa je preprečila intervencijska skupina, ki 
je osebi pridržala do prihoda policistov. 

REŠILI BTC pREd pOŽAROm

Novo mesto, 22.5. – V objektu BTC se 
je sprožil požarni alarm. Intervencijska 
skupina je ugotovila, da se je sprožil v 
eni izmed trgovin, in poklicala gasilce. 
Na objektu je nastala materialna škoda, 
vendar zaradi hitrega posredovanja vseh 
akterjev ni bilo večje nevarnosti za objekt.
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Obstajajo različni sistemi varovanja:
Varovanje bankomatov – takojšnje obarvanje denarja v kase-
ti med napadom na bankomat ali v primeru nepooblaščene 
odstranitve kasete iz bankomata.
Varovanje vsebine kasete med transportom, npr. od bankomata 
do vozila in nazaj.

Sistem je zelo enostaven za uporabo. V kaseti se nahaja tako 
sistem za obarvanje denarja kot tudi elektronika. Kaseto se eno-
stavno vstavi v bankomat. Vklop in izklop varovanja je enostaven, 
s posebnim ključem. Vse ostalo je avtomatizem. V primeru obar-
vanja gotovine v kaseti je potrebno kaseto zamenjati, drugega 
vzdrževanja ni. Kasete lahko tudi poljubno prestavljamo med 
različnimi bankomati brez kakršnih koli nastavitev bankomatov. 

Sistem varovanja bankomatov predstavlja učinkovito zaščito ban-
komatov, v kar smo se prepričali tudi vsi prisotni ob sami pred-
stavitvi. V podjetju 3SI so namestili preko 50.000 sistemov in tako 
rešili problem vdorov v bankomate številnim svetovnim bankam. 
Prepričani smo, da bo tako tudi pri nas. 

Igor Rot
direktor projektive

•

•

V Sloveniji smo bili v zadnjem času priča 
več vdorom v bankomate, ki so tudi 
medijsko odmevali. Zato smo v Sintalu 
skupaj z našim partnerjem, podjetjem 
3SI, organizirali predstavitev tehničnih 
rešitev na tem področju varovanja. 

Predstavitev smo pripravili konec aprila v naši 
osrednji predavalnici. Povabili smo predstavnike 
vseh bank, ki delujejo v Sloveniji, in skoraj stood-
stotna udeležba je utrdila naše prepričanje, da 
je zagotavljanje varnosti bankomatov resnično 
aktualna tema. 

Opremo za varovanje bankomatov sta pred-
stavila strokovnjak iz podjetja 3SI, ki je največji 
proizvajalec sistemov za tehnično varovanje 
bankomatov in ima na tem področju dolgo-
letne izkušnje. Na koncu je sledila še praktična 
predstavitev. 

Sistemi varovanja bankomatov delujejo na prin-
cipu varovanja kaset z denarjem, ki se v prim-
eru nepooblaščenega vdora obarvajo tako, da 
postanejo neuporabni. 

VAROVANje BANKOMATOV

i z o b r a ž e v a n j e

Obarvani denar postane neuporaben in 
s tem nekoristen za nepridiprave.

“V podjetju 3SI so namestili preko 
50.000 sistemov in tako rešili problem 
vdorov v bankomate številnim  
svetovnim bankam. Prepričani smo, 
da bo tako tudi pri nas.“

Igor Rot,
direktor projektive

V primeru nepooblaščenega vdora v 
bankomat se vsebina kaset z denar-
jem obarva in postane neuporabna.

Zanimanje za predstavitev tehničnih rešitev 
varovanja bankomatov je bilo veliko.
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Kakovost kamer so naši strokovnjaki iz raz-
vojnega oddelka natančno preverili. Njihove 
kamere po kakovosti močno prekašajo izdelke 
primerljivih proizvajalcev, in sicer ne samo po 
številu funkcij, marveč tudi po kvaliteti slike. 

Njihov najmočnejši adut je 2 Megapixel IP 
kamera, ki omogoča praktično vse, kar se 
lahko domislimo. Ena od močnejših funkcij je 
možnost uporabe SD pomnilniškega medija, 
ki omogoča, da v primeru izpada ali namerne 
sabotaže omrežja za prenos podatkov kamera 
avtomatično nadaljuje snemanje na SD medij. 

Ne bi našteval že večkrat omenjenih ‘običajnih 
funkcij’, kot so POE (napajanje preko omrežja), 
alarmni vhodi in izhodi, prenos audio signala 
(v obe smeri), H.264 ali MPEG4 kompresija, 
nočno/dnevni režim delovanja, ...

Poleg fiksne kamere ponujajo še vrsto kamer, ki 
lahko zadovoljijo tudi najzahtevnejše naročnike, 
od IP speed dome kamer, IP dome kamer, IP 
dome antivandal kamer do IP kamer z integ-
riranimi IR diodami in statičnih IP kamer. Vse 
kamere so povezljive na IP snemalno napravo, 
s katero lahko upravljamo posamezne kamere, 
tudi s pomočjo grafičnih podlog objekta. Speed 
dome kamere upravljamo preko snemal-
nika, saj nam omogoča lahkotno upravljanje s 
pomočjo miške in gumbov gor-dol, levo-desno. 

Prepričan sem, da bomo z kakovostjo teh naprav 
zadovoljili tudi zahtevne kupce, ki potrebujejo 
najvišjo kakovost video nadzornih sistemov. 
Vabim vas, da kakovost kamer preverite tudi 
sami in si jih v živo ogledate v prostorih Sintala. 

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

z n a n j e  z a  r a z v o j

“Kamere podjetja 
Hikvision prekašajo  
tekmice po kakovosti 
slike in po številu  
funkcij, ki jih nudijo.”

Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

VRHUNSKe IP KAMeRe V SINTALU
Problematika, s katero smo se soočali na področju 
IP kamer, so bile zelo visoke cene in majhno število 
proizvajalcev, ki bi izpolnjevali naša merila. V iskanju 
najboljše rešitve smo se povezali s svetovnim proiz-
vajalcem številka ena, to je s podjetjem Hikvision. 

V predhodnih številkah Sintalčka smo že večkrat opisovali pred-
nosti uporabe IP kamer. Naši strokovnjaki na področju videa 
neprestano sledijo razvoju IP rešitev. 

Odločitev o izbiri proizvajalca Hikvision je temeljila na natančnih 
testiranjih IP kamer različnih proizvajalcev, priporočil strokovnja-
kov iz tujine ter dejstvu, da s tem podjetjem že sodelujejo koncer-
ni, kot je na primer General Electrics, ki njihove produkte trži pod 
svojo blagovno znamko GE.

Pogajanja o skupnem sodelovanju so bila zahtevna, vendar 
upravičena, saj lahko tako kakovostne izdelke svojim naročnikom 
ponudimo le v Sintalu. Kamere niso le zelo kakovostne, temveč 
tudi cenovno zelo ugodne, saj je cena IP kamer Hikvision primer-
ljiva s ceno boljših analognih kamer. Velik vtis na nas je naredila 
tudi ocena revije Forbes, ki je podjetje Hikvision uvrstila med pod-
jetja z največjim potencialom. 

V lanskem letu je bil njihov največji projekt izvedba video nadzo-
ra olimpijskih igrah na Kitajskem. Preko 800 snemalnih naprav 
in preko 20.000 kamer je bilo nameščenih na olimpijskih stadi-
onih. Poleg tega projekta pa so bili vidnejši še zaščita francoskega 
letališča Charles De Gaulle (Pariz), železnice Tibet in znamenitega 
pariškega muzeja Quai Branly.

V razvojnem oddelku podjetja Hikvision je zaposlenih preko 500 
strokovnjakov, ki skrbijo za lansiranje najkakovostnejših izdelkov.

IP kamere iz nabora izdelkov vodilnega prozvajalca 
v svetovnem merilu, podjetja Hikvision.
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TEčAJ VARNE VOŽNJE

z n a n j e  z a  r a z v o j

Spomladi se je skupina naših zaposle-
nih v sektorju prevoz denarja udeležila 
tečaja varne vožnje v novem AMZS cen-
tru varne vožnje na Vranskem. 

Tečaj smo opravljali z neprebojnimi vozili, s kate- 
rimi dnevno opravljamo svoje delo. Tako smo 
spoznali njihove vozne lastnosti in obnašanje v 
nepredvidenih situacijah. Predvsem je potreb-
no poudariti, da so ta vozila težja, s čimer se 
podaljšuje njihova zavorna pot. V primeru spolz-
kega vozišča ali ovire na cestišču je vozilo težje 
varno ustaviti, zato mora voznik upoštevati večjo 
varnostno razdaljo.

Na poligonu smo preverjali zavorno pot na 
različnih podlagah in se urili v izmikanju oviram 
na cestah. Tečaj je bil namenjen tudi usposa-
bljanju za ravnanje ob okoliščinah, kot so napad 
na vozilo, obvoz ovire ali blokade na cesti, 
vzvratna vožnja in podobno.

Poligon za varno vožnjo na Vranskem ima 2,5 
km asfaltiranih stez s šestimi poligonskimi 
sklopi, ki so urejeni za varno simulacijo različnih 
prometnih razmer:

Prvi sklop poligona omogoča spoznavanje 
vzrokov za zdrs vozila in posledic zdrsa ter 
učenje pravilnih reakcij, ko do tega pride. 
Kombinacija hidravlične pomične plošče, 
drseče površine in vode omogoča spozna-
vanje in učenje manevrov, s katerimi umiri-
mo avto, se izognemo oviri, pravilno zavira-
mo in ostalo. Vse to pa je mogoče preskušati 
na mokri, drseči ali suhi podlagi od hitrosti 
50 do 100 kilometrov na uro.
Drugi sklop poligona voznike spoznava z 
zdrsom prednjega ali zadnjega dela avtomo-
bila. To voznik izkusi pri slalomu, zaviranju 

•

•

“Na tečaju varne vožnje smo pridobili 
zelo koristna znanja in izkušnje o 
obnašanju vozila in odzivu voznika v 
različnih situacijah.”

v ovinkih, ostrem zavijanju, menjavi voznih pasov in podob-
nih manevrih. Ta sklop omogoča tudi podrobno spoznavanje 
delovanja zavor, pnevmatik, štirikolesnega pogona in elektron-
skih voznih pripomočkov, kot so ABS, ASR in ESC.
Tretji sklop poligona združuje elemente prvih dveh sklopov, saj 
vsebuje drsečo in namočeno površino, ki pa je speljana po klan-
cu. Tako vadišče omogoča učenje zavijanja, zaviranja, izogiban-
ja oviram z zaviranjem, optimalno zavijanje v ovinek in učenje 
zaviranja pred ovinkom - na mokri ali na suhi podlagi.
Četrti sklop poligona zaradi posebne zasnove omogoča spoz-
navanje z učinkom splavanja. Poseben del steze na poligonu 
omogoča vzpostavitev kontroliranih poplav. Tu smo poskusili, 
kaj se zgodi v primeru, če le z enim, dvema ali vsemi štirimi 
kolesi pri večji hitrosti zapeljemo v lužo - kar se pogosto zgodi 
tudi na cestah in še pogosteje na avtocestah.
Na petem in šestem sklopu poligona smo vadili različne vaje 
parkiranja in vzvratne vožnje. Krožna steza petega sklopa je 
namenjena tudi preskušanju avtomobilov in pnevmatik, mer-
jenju hrupa in izvajanju manevra menjavam voznega pasu.

Obvladovanje veščin varne vožnje je za prevoznike denarja zelo 
pomembno, saj skoraj ves delovni čas preživimo na cesti, zaradi 
tovora, ki ga prevažamo, pa smo izpostavljeni tudi nepridipravom, 
ki bi se ga radi polastili.

Udeleženci tečaja smo bili ob zaključku navdušeni. Kljub temu, da 
imamo vsi opravljen vozniški izpit C kategorije in za sabo veliko 
kilometrov, smo na tečaju varne vožnje pridobili nova znanja in 
izkušnje o obnašanju vozila in odzivu voznika v različnih situacijah, 
ki nam bodo pri vsakodnevnem delu zelo koristile.

Dejan Mrkun 
vodja voznega parka

•

•

•

Tečaj smo opravljali na poligonu AMZS centra varne vožnje na Vranskem.

Dejan Mrkun,
vodja voznega parka
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ocena pristopa varnostnega osebja do dela z 
naročniki in strankami,
preverjanje poznavanja Zakona o zasebnem 
varovanju s pripadajočimi zakonskimi poda-
kti, Zakona o orožju ter druge zakonodaje, ki 
jo varnostno osebje mora upoštevati pri svo-
jem delu,
pregled dokumentacije na varovanem mestu 
(načrt fizičnega varovanja, poročila o dogod-
kih, evidence obiskovalcev, dnevnik dela 
video nadzornega sistema, načrt prevoza 
denarja,…), 
ocena urejenosti delovnega mesta ali vozila,
ugotavljanje, ali varnostno osebje pri svo-
jem delu upošteva interne predpise koncer-
na Sintal ter navodila neposrednih vodij in 
naročnikov.

Delo nadzornika ne obsega samo pregleda 
varnostnega osebja in njegovega delovnega 
mesta, nadzornik je tudi vez med delavcem in 
delodajalcem. Posluša mnenja varnostnega 
osebja, si beleži splošno stanje med varnost-
nim osebjem, morebitne predloge za povečanje 
stopnje varnosti na delovnem mestu in varnosti 
premoženja naročnikov ter posreduje tedenska 
poročila upravi koncerna.

Temeljni namen nadzorov je zagotoviti, da var-
nostno osebje enotno sledi smernicam uprave 
koncerna Sintal. Vsak posameznik v koncer-
nu, ki vestno in strokovno opravlja svoje delo, 
prispeva k visoki kakovosti varnostnih storitev 
celotnega koncerna Sintal, ki je samo tako 
lahko vodilni na področju varovanja ljudi in 
premoženja v Sloveniji.

Andrej Susman
vodja skupine nadzornikov

•

•

•

•
•

NAdZORNA SLUŽBA

f i z i č n o  v a r o v a n j e

Nadzornik pri pregledu preveri tudi poznavanje zakonodaje.

Nadzor nad delom naših varnostnikov opravljamo 
vsa leta našega delovanja. Lani smo lokalni nadzor 
dopolnili z globalnim in organizirali dodatno nadzorno 
službo, ki deluje na celotnem območju Slovenije.

Nadzorna služba koncerna Sintal je neposredno odgovorna upravi 
koncerna in kot taka neodvisna od vodij posameznih sektorjev. 
Njena naloga je dopolniti že ustaljen nadzor s strani intervencij-
skih skupin in operativnih nadzornih vodij, ki izvajajo kontrole var-
nostnega osebja po posameznih sektorjih. 

Cilj nadzorov je zagotoviti stalno izboljševanje kakovosti dela 
na vseh področjih storitev varovanja, ki jih opravljamo za naše 
naročnike. Po letu in pol delovanja so rezultati dela dodatne nad-
zorne službe višja raven kakovosti, ki se kaže tudi v večjem številu 
pohval s strani naročnikov. 

Področja delovanja nadzorne službe
Nadzorniki so v preteklem letu delovali predvsem na področju 
fizičnega varovanja, od začetka letošnjega leta pa se je domena 
nadzora razširila tudi na področje prevoza denarja in vrednostnih 
pošiljk, intervencije, tehnike, telesnih stražarjev in ostalega var-
nostnega osebja, in sicer na območju celotne Slovenije.

Naloge nadzornika
Ob prihodu na varovano mesto nadzornik ugotavlja morebitne 
neskladnosti, ki se pojavljajo v povezavi z delom varnostnega ose-
bja. Osnovne naloge nadzornikov pri pregledu so:

ocena urejenosti osebja (delovna obleka, službena izkaznica, 
osebna urejenost, …), 

•

“Namen nadzorov je 
zagotoviti, da varnostno 
osebje enotno sledi 
smernicam uprave  
koncerna Sintal.“

Andrej Susman, 
vodja skupine nadzornikov



16

V letošnjem letu Zbornica slavi 15 let 
delovanja na področju zasebnega varo-
vanja. Osrednja prireditev je potekala 
27. maja na Ljubljanskem gradu v 
Stanovski dvorani. 

V okviru prireditve je bil izveden tudi pod-
pis sporazuma o sodelovanju med Zbornico 
in nemško DAA (Deutsche Angestellten 
– Akademie) za sodelovanje pri izobraževanju 
varnostnega osebja.

Predsednik Zbornice Ingo Paš je v svojem go-
voru povzel razvoj zasebnega varovanja skozi 
15-letno obdobje, sodelovanje z drugimi nacio-
nalnimi in mednarodnimi institucijami, tako na 
področju razvoja sistema usposabljanja var-
nostnega osebja, reševanju neustreznih zakon-
skih rešitev, kot na področju standardizacije 
in v mednarodnem oziru sodelovanje v okviru 
evropskega združenja CoESS. Poudaril je, da 
je nujno potrebno vse sile usmeriti v reševanje 
vprašanj harmonizacije zasebnega varovanja v 
evropskem prostoru.

Kot slavnostna govornica se je proslave udeležila 
ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, 
ki je v svojem govoru poudarila, da zasebno 
varovanje ni običajna gospodarska dejavnost, ni 
nekaj, kar je mogoče v celoti prepustiti trgu. Gre 
za področje, ki ga je v javnem interesu potrebno 
regulirati in nadzorovati. Nadalje je poudarila, 
da je potrebno področje zasebnega varovanja 
korenito spremeniti - jasno definirati cilje, ki jih 
želi država doseči na področju notranje varnosti 
in zasebnega varovanja, predvsem pa razumno 
in dosledno razmejiti pristojnosti države na eni 
strani ter profesionalnih zborničnih inštitucij na 
drugi strani.

V okviru proslave je Zbornica podelila posebne 
zahvale in priznanja članom, družbam za 
zasebno varovanje (ki so članice Zbornice vsaj 
10 let), posameznikom in institucijam, ki so 
bile zaslužne za razvoj Zbornice in zasebnega 
varovanja. 

z b o r n i c a

15 LET ZBORNICE  
ZA RAZVOj ZASeBNeGA VAROVANjA

Zlato plaketo in priznanje za dolgoletno delo in izjemen prispevek 
na področju razvoja slovenskega zasebnega varovanja sta prejela 
Viktor Pistotnik in prof. dr. Dušan Fefer.

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je v mesecu 
marcu uspešno zaključila vodenje evropskega projekta za krepitev 
socialnega dialoga na področju zasebnega varovanja v novih 
državah članicah EU. 

V okviru projekta so sodelovali predstavniki delodajalcev in deloja-
malcev iz Poljske, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Litve, Hrvaške, 
Makedonije in Nemčije. Projekt so podprli tudi evropska krovna 
organizacija delodajalcev CoESS, evropsko združenje delojemal-
cev UNI Europa ter fundacija Fridrich Ebert Stiftung. Za uspešen 
zaključek realizacije projekta je v Bruslju potekalo zaključno zase-
danje, kjer so partnerji projekta soglasno podprli predloge dosežkov 
projekta in rezultate projekta definirane za posamezne države. Na 
zaključnem zasedanju so se vsi partnerji strinjali in soglasno spre-
jeli sklep, da je nujno, da se delo na projektu nadaljuje. 

Tadeja Kamnikar
sodelavka ZRSZV

“Predsednik Zbornice Ingo Paš je 
poudaril, da moramo vse sile usmeriti 
v reševanje vprašanj harmonizacije 
zasebnega varovanja v Evropi.”

Tadeja Kamnikar,
sodelavka ZRSZV

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in predsednik 
Zbornice Ingo Paš sta podelila zahvale in priznanja.
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V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva 
lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah za 
njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je 
torej zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanj-
skega fonda, hkrati pa porazdeliti finančna bremena 
lastnikov na daljše obdobje. 

Rezervni sklad kot instrument za zagotavljanje vzdrževanja 
večstanovanjskih stavb je predpisal že stvarnopravni zakonik z 
začetkom leta 2003. Veljavni stanovanjski zakon iz leta 2003 pa 
rezervni sklad podrobneje opredeljuje in dodaja vrsto varovalk, ki 
zagotavljajo varnost sredstev, zbranih v skladu. 

Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom stanovanj-
skega zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika 
izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu 
dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik 
je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako da se 
ta obveznost ne more prenesti na najemnika, razen če se lastnik 
in najemnik o tem posebej sporazumeta. 

Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad 
in najnižjo vrednost prispevka določa ustrezen pravilnik (Ur.l. RS, 
št. 11/2004), in sicer se prispevek izračuna glede na površino 
stanovanja ali poslovnega prostora, starost nepremičnine in more-
bitno izvedeno rekonstrukcijo nepremičnine. Lahko pa se etažni 
lastniki v načrtu vzdrževanja dogovorijo, da bodo glede na ocenjeno 
vrednost načrtovanih vzdrževalnih del v rezervni sklad vplačevali 
višje zneske od zakonsko predvidenih.

“V rezervni sklad mora-
jo vplačevati lastniki 
večstanovanjskih stavb, 
starejših od 10 let.”

Pravilnik določa, da so v rezervni sklad 
dolžni vplačevati sredstva etažni lastniki v 
večstanovanjski stavbi, ki je starejša od 10 let. 
Etažnim lastnikom novogradenj tako prvih deset 
let ni potrebno plačevati prispevka. 

Stanovanjski zakon določa, da so sredstva, 
vplačana v rezervni sklad, nepovratna, tako 
da ostajajo v rezervnem skladu tudi po prodaji 
stanovanja. Zbrana sredstva pa lahko prodaja-
lec in kupec stanovanja poračunata ob dogo-
voru o višini kupnine. 

V skladu s stanovanjskim zakonom mora 
upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih 
lastnikov v rezervni sklad vodijo na poseb-
nem transakcijskem računu. V kolikor pa 
upravnik opravlja upravniške storitve za več 
večstanovanjskih stavb, mora za sredstva 
rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno 
evidenco za vsako stavbo.

Če upravnik izvaja vplačila etažnih lastnikov 
preko svojega transakcijskega računa, mora 
najkasneje v roku 10 dni od vplačila posa-
meznega etažnega lastnika odvesti ta sredstva 
na transakcijski račun rezervnega sklada. 

V naslednji številki bomo prispevek o rezerv-
nem skladu nadaljevali z opisom varovalk, ki jih 
predvideva zakon glede ravnanja upravnika s 
sredstvi rezervnega sklada.

Matej Gaberšek
upravnik

u p r a v l j a n j e  z g r a d b

V upravljanje nam je zaupana tudi poslovna 
hiša na Leskovškovi 10 v Ljubljani.

ReZeRVNI SKLAd

Matej Gaberšek,
 upravnik

Sredstva, vplačana v rezervni 
sklad, so nepovratna in ostajajo v 
rezervnem skladu tudi po prodaji 
stanovanja. 
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SPLeTNI KRIMINAL 
SPeT V PORASTU

i z  t u j e g a  t i s k a

Po poročanju revije Security manage-
ment in britanskega časopisa The 
Guardian je spletni kriminal po dveh letih 
postopnega zniževanja spet v porastu. 

Povečuje se število žrtev tovrstnega kriminala 
in tudi zneski izgubljenega denarja. Po podatkih 
Guardianove raziskave se lahko Američani ‘poh-
valijo’ z največjim številom tako spletnih krimi-
nalcev kot žrtev. Po poročilu centra za sprejem 
pritožb, povezanih z internetnim kriminalom, 
IC3, so prijave spletnega kriminala v letu 2008 
v primerjavi z letom 2007 porasle za tretjino, 
dobili so kar 275.284 pritožb. Kriminalci so žrtve 
oškodovali za okoli 265 milijonov dolarjev.

Najbolj popularne online prevare so vključevale 
nakup dobrin, ki nikoli niso bile dostavljene, 
lažne avkcije na spletnih straneh, kot je na 
primer eBay, prevare s kreditnimi kartica-
mi in klasično ‘nigerijsko prevaro’, pri kateri 
oškodovanci posredujejo dostop do osebnih 
računov v zameno za neobstoječe dobrine. Ta 
prevara je bila sčasoma še izpopolnjena tako, 
da kriminalci sedaj vstopijo v oškodovančev 
elektronski poštni račun in ga uporabijo za 
neavtorizirane zahteve po finančnih informaci-
jah žrtev.

Glede na poročilo naj bi bila dva od treh spletnih 
kriminalcev Američana in vsak deseti iz Velike 
Britanije. Kar 93 odstotkov pritožb je prišlo iz 
Združenih držav. Sodeč po študiji podjetja PGP 
Corporation in inštituta Ponemon, so stroški 
odtekanja informacij v Združenih državah od 
leta 2005 narasli skoraj za 40 odstotkov. 

Visini strokovnjaki opozarjajo, da so spletni 
kriminalci presedlali na lažje dostopne žrtve, in 
sicer na majhna do srednje velika podjetja. Kot 
so ugotovili, skoraj ena petina majhnih podjetij 
ne uporablja niti protivirusnega programa, 60 
odstotkov ne uporablja enkripcije na brezžičnih 
povezavah, dve tretjini nima varnostnega načrta 
in še naprej misli, da so tarče velika podjetja. Ob 
tem velja dejstvo, da se kar 85 odstotkov sleparij 
zgodi v majhnih in srednje velikih podjetjih. 

19-letni heker Owen Walker, ki namerava postati novi Bill Gates.

Zaščita pred spletnimi nepridipravi
FBI-jevi strokovnjaki svetujejo uporabnikom spleta, da upoštevajo 
sledeče preproste nasvete: ne odgovarjajte na e-maile neznanih 
pošiljateljev, bodite skeptični do posameznikov, ki se predstavljajo 
kot zaposleni in ne klikajte na nepoznane povezave.

V Massachusettsu so uvedli nova pravila, ki zahtevajo, da podjetja 
zavarujejo dokumente z enkripcijo in sicer za vse dokumente, ki 
se jih pošilja preko interneta ali so shranjeni na prenosnikih ali 
prenosnih pogonih (flash drives). Tudi podatki, ki se prenašajo 
brezžično, morajo biti zaščiteni, prav tako pa morajo biti požarni 
zidovi posodobljeni.

Seveda pa ne smemo pozabiti, da nam požarni zid, protivirusna 
zaščita in sistem za zaznavanje vdorov ne zagotavljajo popolne 
varnosti pred napadi. 25 odstotkov gesel kriminalci razvozlajo že s 
preprosto uporabo slovarja besed, že obisk spletnih strani je lahko 
škodljiv, hekerji uničujejo celotne mreže, kradejo gesla, številke 
kreditnih kartic, informacije o bančnih računih ter kradejo osebne 
identitete, ki jih nato prodajajo v internetnem podzemlju.

Hekerji za zaščito pred hekerji
Za preprečitev takih zlorab se zaščitniki poslužujejo skrajnih 
metod, kot je na primer ta, da zaposlujejo bivše hekerje. Drugo 
največje telekomunikacijsko podjetje v Novi Zelandiji je najelo 
čudežnega hekerskega dečka Owena Thora Walkerja, ki je kot 
šestnajstletnik (sedaj šteje devetnajst let) kreiral zelo napredno 
kodo, ki se širi avtomatsko in onesposobi protivirusno zaščito, 
operater pa še vedno misli, da deluje. Koda mu je omogočala, 
da je deloval preko drugih računalnikov, zaradi česar ga je bilo 
težko odkriti. 

Skupina, ki jo je vodil Owen Walker, je vdrla v milijone računalnikov 
in z bančnih računov lastnikov pobrala najmanj 20,4 milijona dol-
arjev. Vse obtožnice proti njemu so bile ovržene, saj naj bi obsodba 
ogrozila njegovo potencialno zelo uspešno kariero.
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Tudi letos je mesto Birmingham gostilo vodilne proiz-
vajalce in kupce varnostnih sistemov na trgu. Na 678 
razstavnih mestih smo si lahko ogledali rešitve, med 
katerimi smo našli veliko takih, ki bodo v naslednjih 
letih krojile svetovno varnostno politiko. 

Skupina strokovnjakov iz našega podjetja vsako leto obišče sejem 
IfSec z namenom poiskati novosti, s katerimi lahko raven naših 
storitev še dvignemo. Naša naloga je ostati v toku globalnega raz-
voja varnostnih rešitev. 

Enotni smo si v oceni, da varnostne storitve zahtevajo nenehen raz-
voj. In to je bilo začutiti tudi na sejmu. Mnogo novih rešitev, mnogo 
inovacij in mnogo napovedi za razvoj novih izdelkov. Obisk sejma 
je iz leta v leto zanimivejši. Izkoristili smo ga tudi za utrjevanje vezi 
z našimi tujimi partnerji. Skupaj smo se pogovorili o problema-
tiki v dejavnosti in si izmenjali izkušnje. Kdor v svetu, predvsem 
pa v Evropi, v tej dejavnosti nekaj šteje, Sintal zagotovo pozna, saj 
skoraj dvajsetletno sodelovanje in srečevanje zgradita vezi, ki se 
jih ne da kupiti.

Pa poglejmo, kaj je letos še posebej pritegnilo našo pozornost:

IP kamere v svetu že krojijo novo podobo varovanja. Tudi 
Slovenija se počasi približuje temu. Navezali smo stik in dobi-
li zastopstvo za največjega proizvajalca IP kamer, ki izdeluje 
kamere tudi za velike združbe, na primer za General Electrics. 
V lanskem letu je opremil prizorišče olimpijskih iger s preko 
20.000 kamerami. 

Na trgu se je kot novost na področju požarnega varovanja poja-
vila rešitev za zaton ognja. Angleški proizvajalec ponuja rešitev, 
ki v stiku z ognjem v trenutku pogasi vir ognja. Ker gre za 
pomembno novost na svetovnem trgu, bomo več o tem napisali 
v nasledni številki Sintalčka.

Podjetje z Daljnega Vzhoda ponuja inteligentno kamero-senzor, 
preko katere lahko zajamemo video signal in ga shranjujemo na 

•

•

•

z n a n j e  z a  r a z v o j

SejeM IFSeC 2009

Postali smo zastopniki podjetja HikVision, 
največjega proizvajalca IP kamer.

SD pomnilniški medij. Z dodatnimi karticami 
jo lahko nadgradimo tudi z dostopom preko 
GPRS omrežja. 

Podjetje BlackBox je razstavljalo profe-
sionalne rešitve za video sisteme, namen-
jene predvsem policiji in vojaškim enotam. 
Ponujajo edinstvene laserske rešitve za 
video nadzor. Z njimi lahko na preprost način 
spremljamo okolico na razdalji do 1.2 km in 
sicer v popolni temi. 

Povezali smo se tudi z angleškim proizvajal-
cem, ki izdeluje rešitve za ključne sisteme. 
Pomeni, da imamo vsak ključ pod nadzorom 
in uporabo le tega omogočimo s pristopno 
kartico. Zanimiv je tudi pregled uporabe, saj 
je vse skupaj podprto z uporabo priložene 
programske rešitve.

Za hitro odkrivanje in gašenje žarišča požara 
so izdelali sistem, ki je zelo zanimiv za pro-
store, kjer potrebujemo hitro gašenje na 
občutljivih napravah. 

Seveda bi lahko še naštevali, a končno spoznan-
je bi bilo enako. Sejem je bil zanimiv in mnoge 
od predstavljenih rešitev bomo omogočili tudi 
našim naročnikom. 

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

•

•

•

Obisk sejma smo izkoristili tudi za srečanje z dolgoletnimi tujimi partnerji.

“Obisk sejma smo 
izkoristili tudi za 
utrjevanje vezi z našimi 
tujimi partnerji.”

Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja
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KAKOVOST je MeRILO

p o d j e t j a  s m o  l j u d j e

Sodobna pisarna poslovne enote Velenje na Jenkovi ulici.

“Sestavni del kontrolinga v Sintalu je  
tudi periodično izvajanje notranjih 
presoj procesov, katerih namen je 
iskanje priložnosti za izboljšave.”

mag. Jana Zakrajšek,
direktorica kontrolinga

NOVA PISARNA V VeLeNjU

V koncernu Sintal je pojem kakovosti 
globoko zakoreninjen v vsa področja 
našega poslovanja. Podjetje Sintal d.d. 
ima že od leta 1997 certifikat kakovosti 
ISO 9001 za vse storitve varovanja.

Letos smo se z namenom iskanja priložnosti 
za izboljšave še posebno skrbno pripravili 
na notranje presoje skladnosti poslovanja z 
zahtevami standarda ISO 9001. Pod vodstvom 
zunanjega strokovnjaka iz podjetja ZOS smo 
izvedli izobraževanje za kar 62 naših notranjih 
presojevalcev.

Notranje presoje smo opravili v vseh oddelkih 
in poslovnih enotah z ekipami od dva do šest 
presojevalcev, ki so podale množico koristnih 

priporočil. Naloga vseh nas je, da ta priporočila čimprej vključimo 
v naše delo, da teklo čimbolj učinkovito in s čim manj ovirami.

Junija nas bodo pod drobnogled postavili tudi zunanji presojevalci iz 
podjetja SIQ. Zunanje presoje že dolgo ne pričakujemo z nelagod-
nim občutkom, saj nam strokovnjaki na osnovi svojih izkušenj poda-
jo dragocene nasvete, ki nam pomagajo k optimizaciji procesov. 

Njihove ugotovitve z zadnjega pregleda so bile, da smo zelo aktiven 
kolektiv, ki se hitro odziva na spremembe v okolju, uvaja veliko 
novosti in daje velik poudarek notranjemu izobraževanju. 

V Sintalu Celje smo zaradi rasti ob-
sega dela v Šaleški dolini pridobili nove 
prostore na Jenkovi ulici v Velenju. 

S tem smo v poslovni enoti Velenje, ki šteje 35 
varnostnikov, vzpostavili boljše pogoje za delo 
na področju fizičnega varovanja, intervencije, 
prevoza gotovine in drugih varnostnih storitev. V 
prihajajočih mesecih si bomo v novih prostorih 
uredili tudi skladišče za opremo.

Vse zaposlene koncerna Sintal z družinskimi člani vabimo na tradicionalni 

Veseli piknik, ki bo v soboto, 20. junija 2009, 
po 15. uri pri koči športnega društva Strmec v Bizoviku - Ljubljana. 

Zabavali se bomo ob glasbi in športnih aktivnostih, svoje moči bomo lahko pomerili v nogo-
metu, paintballu in vlečenju vrvi, preizkusili pa se bomo tudi v drugih zabavnih igrah. 

Še posebej so vabljeni otroci, saj smo zanje pripravili posebno športno-zabavno animacijo.
Za gašenje žeje in dober tek bodo poskrbeli predstavniki Viktorije. 

uprava in sindikat koncerna Sintal
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Izkušnje iz tujine so pomemben vir informacij za 
vodenje naših podjetij. Letos nas je naš poslovni part-
ner Ademco gostil v Lizboni, kjer smo se seznan-
jali s tehničnimi novostmi in z različnimi pristopi pri 
tehničnem varovanju objektov.

Glavno mesto Portugalske ni le zgodovinsko bogata prestolnica s 
številnimi znamenitostmi, temveč tudi dobro varovano mesto, ki 
poznavalcu na področju varovanja nudi veliko strokovnih rešitev. 

Poleg tehničnih novosti smo spoznali tudi največje varnostno 
podjetje v tej regiji. Njihovo poslovanje in način dela je identično 
našemu. Kljub recesiji na področju varnosti v Lizboni in na 
Portugalskem ne varčujejo. 

Vsak obisk v tujini nam daje nove ideje, ki jih uresničujemo v težnji 
za izboljševanje kakovosti naših storitev. 

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

VAROVANje V LIZBONI

Varnostniki v mestu uporabljajo 
sodobna ekološka vozila.

Mi smo pa zaklad našli prvi!

V POdLjUBeLjU NAŠLI ZAKLAd
Marca smo v okviru izobraževanja vodij izvedli delavni-
co na temo timskega dela, ki je smiselno zaokrožila 
sklop predavanj s področij situacijskega vodenja, or-
ganizacije dela, motivacije in komunikacijske tehnike, 
ki so potekala od maja lani.

Na delavnici smo se razdelili v skupine in se lotili iskanja zak-
lada, ki sta ga skrili strokovnjakinji iz podjetja Biro Praxis. Naši 
dvomi o koristi tega početja so se hitro razblinili, ob zaključnem 
povzetku (debriefingu) pa smo dobili toliko snovi za razmišljanje in 
analiziranje, da smo o dogodku še dolgo razglabljali. Tako nam je 
delavnica z iskanjem zaklada prinesla nova spoznanja in poglede 
na delo v skupini, ki jih že s pridom uporabljamo pri našem delu.

Kdo je zbral največ točk?

Trenirali smo tudi veščine komuniciranja.

Zadovoljni iskalci zaklada.
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VARNOSTNIKA TRImESEčJA
Kot izjemno dobra delavca sta se tokrat izkazala Damir  
Zukić, ki skrbi za kakovostno poslovanje Sintala v 
dveh koprskih Mercatorjih, in intervent Branko Fon, 
ki je uspešen v zagotavljanju varnosti objektov na 
območju Štor in Celja. 

Damir je na Obalo prišel z Jesenic, njegov šef Karlo Kovač pa pravi, 
da je v relativno kratkem času (na Sintalu je od lanskega oktobra) 
poskrbel za to, da je v koprskih Mercatorjih za varnost poskrbljeno 
“v nulo”. “Poročila so lahko vsem v zgled, naročniki pa so z delom 
zelo zadovoljni,” je razložil.

“Moja žena je hotela, da bi bil telesni stražar, pa sem začel kot 
varnostnik,” se je namuznil 28-letnik. “Tudi jaz sem že od malega 
navdušen nad tem poklicem, vedno se mi je zdelo, da fajn zgleda-
jo,” je dodal.

Ko je prišel na to delovno mesto, je najprej potreboval tri me-
sece, da je dodobra spoznal objekt in tako poskrbel za učinkovite 
izboljšave varnostnega sistema. Sedaj ima pod sabo deset ljudi. 
“Vse je v komunikaciji. Sestavljamo ekipo, v kateri smo si vsi dobri 
med sabo. Delujemo po načelu “Vsi za enega, eden za vse”. Če ne 
bi bilo dobre ekipe, ne bi bilo nobenih rezultatov,” je zaupal recept 
za uspeh. Po poklicu je sicer obdelovalec lesa. Kar mu ostane 
prostega časa, ga preživi z ženo in sinom, ukvarja pa se tudi s 
športom. Glede poletnega dopusta pa pravi, da gre vsak rad. “Če 
letos ne bo šlo po načrtih, bomo šli pa drugo leto,” smeje pristavi.

O interventu Branku Fonu je najprej spregovoril njegov predlagatelj 
za varnostnika trimesečja Ferdo Krošl. “Odlično dela v intervenciji, 
ujel je tudi dosti nepridipravov, na splošno je zelo angažiran.” 

Na Sintalu je od lanskega januarja, vsega skupaj pa je varnostnik 
štiri leta. Pravi, da ga že od nekdaj zanimajo varnostne službe. Šola 
se za elektrotehnika elektronika, tako da je delal tudi v informatiki, 
vendar mu bolj leži poklic, ki ga opravlja zdaj. Na vprašanje, kako 
je izgledalo, ko je prijel storilca kaznivega dejanja, odgovori, da ne 
ve, katerega mislimo. Nato pa doda, da verjetno na organizirano 
skupino, ki je kradla rudo iz skladišča, in so jo ustavili skupaj s 
sodelavcema. Nato se spomni še na znanega celjskega vlomilca, ki 
je vlamljal tako, da je najprej vdrl v poštni nabiralnik, iz njega vzel 
ključ vhodnih vrat in nato vstopil. Prijel ga je ob izhodu iz objekta. 

Branko pravi, da ga delo intervencije veseli. Malo manj je navdušen 
nad količino pisarije, ki jo je potrebno spisati vsak dan, a ve, da 
brez tega pač ne gre.

Branko Fon je odličen intervent.

Damir Zukić je navdušen nad poklicem varnostnika.
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Kar nekaj Sintalovcev se ukvarja z jadralnim padal-
stvom. Med najbolj zagretimi sta Tibor Tajnšek s Spod-
nje Štajerske in Andrej Odar iz Ljubljane.

Želja po letenju se je pri obeh pojavila že v mladosti. Andrej je 
izkoristil prednosti domačega kraja. “V Bohinju so razmere za 
letenje prav ugodne. Nekaj let sem opazoval domačine, nato sem 
se odločil.” Vpisal se je na tečaj in kmalu je sledil njegov prvi polet. 
Pravi, da se še danes spominja teh neopisljivih občutkov. Tibor 
je začel s štirinajstimi leti, pravi, da je bil za padalstvo najprej 
navdušen njegov oče, on pa dovolj vztrajen in tečen, da je dejansko 
tudi začel. 

Pravita, da je ta šport kar nevaren, po Andrejevih besedah se je lani 
samo na območju Alp smrtno ponesrečilo kar petdeset padalcev. 
“Nevarno se vedejo predvsem tujci; Čehi, Madžari, ker ne pozna-
jo terena in lokalnih posebnosti ter so zelo pogumni. Ta šport je 
nevaren, kolikor sam tvegaš. Če greš v zrak v razmerah, ki niso 
primerne tvojim sposobnostim, tvegaš več,” je dodal Tibor. 

Zakaj je torej vredno tvegati? “Gre za tekmo z naravo. Ta te sili k 
tlom, ti pa iščeš luknje znotraj nje, da ostaneš “gor”. Adrenalin 

... ZA RUNdO

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

V zadnjem trimesečju smo se Sintalovci ničkolikokrat 
poveselili ob prijetnih dogodkih, posebej pa nazdrav-
ljamo Svobodinu Milošinoviču in malemu Maticu.

Slednji je prvi otrok varnostnika Karla Rojka in njegove partnerke 
Milene, na svet pa je privekal za praznik dela. “Seveda je sedaj 
malo drugače, imamo še malo več skrbi. Zaenkrat ga sicer še 
pretežno neguje mamica, bom pa moral začeti previjati,” pravi 
novopečeni očka. Pravi še, da je Matic kar priden otrok, “s čimer bi 
se gotovo strinjala tudi mamica”. 

Svobodina oziroma Miša, kot ga bolje poznajo vsi, pa so zadnji dan 
pred penzijo prijetno presenetili njegovi sodelavci. “Najprej sem 
bil šokiran, saj sem mislil, da so prišli naredit kontrolo. Izkazalo 
se je, da gre za hec,” je povedal Mišo. V čast svoje upokojitve jih je 
povabil še na piknik, sedaj pa uživa v dveh mesecih načrtovanega 
“odklopa”. 

NAj, NAj ...

Priljubljenega Svobodina bodo sodelavci pogrešali.

Jadralno padalstvo je prežeto z občutkom svobode.

Mali sonček je posijal pri Rojkovih.

verjetno občutijo tisti, ki se prvič srečujejo s 
tem športom. Jaz osebno občutim svobodo,” je 
razložil Tibor. 

Andrej pa je zaključil: “Prekrasen je občutek, 
ko si resnično deliš nebo s pticami. Letenje v 
tišini, le šum vetra ujetega v vrvicah padala, 
prepuščen svojim izkušnjam, znanju in muha-
vosti narave, prekrasni razgledi. Enostavno 
– lepo je in pomirjujoče.
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Vaša
varnost
je naša
skrb.

Sintal se je v osemnajstih letih razvil v 
največjo družbo na področju varovanja v 
Sloveniji. In smo edini, ki izvajamo storitve 
varovanja na celotnem območju države...

... zato se vi lahko brezskrbno posvetite svojemu delu.
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