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INTERVJU
Igor Jerot, predsednik
uprave Koroške trgovine

VAROVANJE V ŠOLAH
Je za varnost naših otrok
dovolj dobro poskrbljeno?
DIMNA ZAVESA
Učinkovit sistem za
onemogočanje vlomilcev

Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Video nadzor

Letos 10. obletnico delovanja
zaokrožuje Koroška trgovina.
Pogovarjali smo se s predsednikom uprave, Igorjem Jerotom.

Video tehnologija je vedno bolj
prisotna v vsakdanjem življenju.
Z video nadzorom pa lahko posegamo tudi v osebne podatke.

Varovanje v šolah

Požarno varstvo

Varnostniki koncerna Sintal skrbijo za fizično varovanje na številnih
osnovnih in srednjih šolah po vsej
Sloveniji.

Predstavljamo zahteve Pravilnika
o zaščiti pred delovanjem strele,
ki je aprila letos izšel v Uradnem
listu RS št. 28/2009.

Iz tujega tiska

Upravljanje zgradb

Incidenti v tujih in tudi domačih
izobraževalnih ustanovah nas opominjajo, da je za varnost v šolah
treba bolje poskrbeti.

Prispevek o rezervnem skladu
zaključujemo z varovali, ki zagotavljajo pravilno ravnanje upravnika
s sredstvi rezervnega sklada.
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Senzorji Vidicon

Pikniki

Na osnovi rezultatov naših testiranj in dosežkov na svetovnem
trgu smo izbrali protivlomne senzorje podjetja Vidicon.

Na piknikih posameznih Sintalovih
poslovnih enot po vsej Sloveniji
smo si malo oddahnili od napornega “počitniškega” obdobja.

14
Tehnične novosti

Pohod Sintalovcev na Krn

Dimna zavesa SmokeCloak z
generiranjem megle ustvari okolje, v katerem se napadalec ne
more gibati.

Konec avgusta se že tradicionalno
odpravimo na pohod v gore. Tokrat
je bil naš cilj Krn, 2244 m visoki
gospodar gora nad dolino Soče.
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Zbornica za zasebno varovanje

Številka 45, september 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

Zbornica RS za razvoj zasebnega varovanja z raznovrstnimi
aktivnostmi skozi vse leto skrbi za
vrednostni dvig pomena panoge.
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KAKO VARNI SO NAŠI OTROCI?
Kako pomembna je varnost, spoznavajo naši otroci že zelo zgodaj.
V času, ko smo obiskovali šolske klopi, je bil kriterij odločanja o
izbiri šole le oddaljenost. Danes temu ni več tako, poleg kakovosti
šole že v osnovni šoli v ospredje vedno bolj stopa varnost otrok.
Nihče si ne želi, da bi bili njegovi otroci podvrženi verbalnemu ali
celo fizičnemu nasilju, izsiljevanju, različnim pritiskom prodajalcev
drog in podobno, zato je zelo pomembna varnostna preventiva, ki
jo vzdržuje šola.
Vedno več je šol, v katerih je stalno prisoten varnostnik, v nekaj
primerih tudi že v osnovnih šolah. Prisotnost varnostnika pa ni
odraz velike ogroženosti šolarčkov, temveč visoke varnostne
kulture, ki jo vodi vodstvo šole. Ne poznam šole, ki ne bi imela
težav s financiranjem varovanja, vendar se ob primernem
interesu tudi ta problem lahko razreši. Po moji oceni so najbolj
problematične razmere tam, kjer se kljub potrebam za vsako ceno
izogibajo varovanju, saj so mišljenja, da bi prisotnost varnostnika
zmanjševala ugled šole.
Delo varnostnika v šolah je zelo zahtevno in malo je tistih, ki so
za to delo resnično primerni. Poleg veščin varnostnika morajo biti
predvsem ljudje, ki znajo z otroki vzpostaviti odnos zaupanja.
V ta namen v Sintalu med izkušenimi varnostniki izberemo najprimernejše kandidate, ki jih poleg strokovnosti odlikuje tudi
ustrezen pristop. Naša notranja merila so pogoj za nadaljnje usposabljanje. Dolgoletne izkušnje kažejo, da si vodstva šol želijo nadaljevati sodelovanje z nami, saj so postali naši varnostniki, ki skrbijo
za šoli primerno okolje, sestavni del njihovega kolektiva.
Moj namen je, da ob začetku šolskega leta pritegnem pozornost
tudi na to področje, ki pogosto ostaja v ozadju, kljub temu, da je
otrokom in staršem še kako pomembno.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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„Država bo morala narediti
še dva koraka naprej“
Letos desetletnico svojega delovanja
zaokrožuje podjetje Koroška trgovina.
Podjetje od leta 2005 sodeluje s Sintalom Koroška, Igor Jerot, predsednik
uprave Koroške trgovine, pa pravi, da
je sodelovanje na zelo visoki ravni.

Nasploh pa v vseh družbah v skupini glede na gospodarsko krizo
uporabljamo energične ukrepe, predvsem ko gre za presojo
finančnega položaja podjetja, posebej s stališča likvidnosti, solventnosti ter poslovnih funkcij finančnega, prodajnega in nabavnega področja. Z načrti obvladovanja tveganj pa skrbimo tudi za
izpolnjevanje zastavljenih poslovnih usmeritev.

Konec lanskega leta ste kupili del Maxinininih trgovin,
prevzeli pa tudi 150 zaposlenih. Kateri so bili cilji prevzema?

Kdaj in kako je nastalo podjetje Koroška
trgovina in katera podjetja spadajo pod
okrilje skupine Nellux?

Novembra 2008 smo kupili osem Maxininih trgovin, ostalih dvanajst pa vzeli v dolgoročni najem. Prevzeli smo pa tudi 150 ljudi.
S tem prevzemom smo jim tudi poravnali osebne dohodke za
dva meseca nazaj. Naš cilj s prevzemom Maxine je bil, da trgovini vrnemo ugled. To nam počasi uspeva tudi v smislu ekonomske upravičenosti.

Družba Koroška trgovina, ki ima sedež v
Dravogradu na Trgu 4. julija 46, je nastala v
letu 1999 s spojitvijo treh trgovskih družb:
Ponudba Radlje ob Dravi in Zila Slovenj
Gradec kot specializirani trgovski družbi na
področju maloprodaje ter Oskrba Dravograd
kot trgovska družba s pretežno specializirano
grosistično prodajo. Namen združitve trgovine na Koroškem je bil, da se dosežejo boljši
ekonomski učinki.

Ali je kriza kaj vplivala na vaše načrte z Maxino in ali ste
uspeli obdržati vse zaposlene?
Recesija je oplazila tudi nas,
saj ljudje nakupujejo manj.
Povprečna nakupna košarica
osnovnih življenjskih potrebščin
se je zmanjšala za okoli dvanajst odstotkov v primerjavi
s preteklimi leti. Zaenkrat do
odpuščanja še ni prišlo in trudimo se, da tudi v prihodnje
odpuščanj ne bo.

Od kdaj ste predsednik uprave Koroške
trgovine in kako trenutna gospodarska
kriza vpliva na vaše dejavnosti?
Predsednik uprave v družbi Koroška trgovina
sem od leta 2005. Po večletnem negativnem
poslovanju se je z mojim vstopom v vodenje in
lastništvo družbe trend obrnil v pozitivno smer.

Igor Jerot, predsednik uprave Koroške Trgovine.

„Recesija je oplazila
tudi nas, saj ljudje
nakupujejo manj.
Povprečna nakupna
košarica osnovnih
življenjskih potrebščin
se je zmanjšala za
okoli 12 odstotkov.“

Novembra lani je Koroška trgovina prevzela Maxinine trgovine.
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Kdaj pričakujete, se bodo gospodarske razmere za vaše
delovanje izboljšale in s kakšnim poslovnim rezultatom
ste v Koroški trgovini končali preteklo leto oziroma prvo
letošnje polletje?

u

„Za nas je Sintal vodilna družba
za varovanje v Sloveniji, kar se tiče
organiziranosti, profesionalnosti
v operativnem smislu in
prijaznosti zaposlenih.“

Trgovina je zelo odvisna od kupne moči ljudi. Glede na to, da se v
Sloveniji še vedno množično odpušča, s tem pa pada kupna moč
ljudi, večjih sprememb ne pričakujemo. Predvsem bo morala
država narediti dva koraka naprej in delodajalcem omogočiti višje
izplačilo bruto dohodka vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu. S
tem bi se tudi povečala kupna moč v državi. Koroška trgovina je
leto 2008 zaključila z zadovoljivim pozitivnim rezultatom, konsolidirani poslovni rezultat skupine Nellux za leto 2008 pa je znašal
82.000 evrov dobička.

koncern Sintal, ki je za nas razširil obseg svojih storitev. Poudarim lahko, da je za nas Sintal
vodilna družba za varovanje v Sloveniji, kar se
tiče organiziranosti, profesionalnosti v operativnem smislu in prijaznosti zaposlenih.

Si je po vašem mnenju sploh mogoče še
predstavljati objekte, ki niso varovani?

Večina podjetij v skupini Nellux deluje na slovenskih
tleh, hčerinski podjetji Trgoavta poslujeta na Hrvaškem
in v Srbiji. Kolikšen tržni delež imate v Sloveniji?

V 21. stoletju si je težko predstavljati objekte brez tehničnega varovanja. Zagotovo bo
povpraševanje po storitvah s področja varovanja
še raslo, saj je kriminalnih dejanj iz leta v leto
več. Pri nas so največji problem vlomi v trgovine
in to predvsem v mestnih središčih. Odzivnost
interventov koncerna Sintal je bila do sedaj na
zelo zadovoljivi ravni.

V skupini Nellux imamo sedem matičnih podjetij. To so: Neo
leasing, Koroška trgovina, Trgoavto, Resevna, Baronova pekarna,
Maksina KT in Vema, posredno pa še dodatna štiri povezana podjetja. To so Vetrans, Trgoavto servis, Trgoavto Hrvaška, Trgoavto
Srbija. V Sloveniji Trgoavto dosega 38-odstotni tržni delež.

Kdaj ste začeli sodelovati s koncernom Sintal in katere
storitve so vam najprej nudili?

Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem z upravo koncerna Sintal in
zagotavljanjem storitev zasebnega
varovanja ljudi in premoženja ter kakšne
načrte imate za prihodnje?

S koncernom Sintal smo začeli poslovati leta 2005. Začeli smo s
tehničnim varovanjem izbranih objektov. S storitvijo koncerna
Sintal smo bili zelo zadovoljni. Ob širitvi podjetja oziroma s strategijo prevzema trgovskih družb in razvojem nas je spremljal tudi

Dosedanje sodelovanje z upravo koncerna Sintal
je bilo na zelo visoki ravni. Je pa za tako dobro
sodelovanje med nami zagotovo v največji meri
zaslužna Maja Gabrovec, direktorica Sintala
Koroške.
pripravila Jana Petkovšek

Koroška trgovina je leto 2008 zaključila z zadovoljivim pozitivnim rezultatom.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
Poletje smo pričakali pripravljeni. Kljub
dopustom smo poleg rednega dela brez
težav speljali varovanja številnih prireditev na prostem.

Naši varnostniki so budno spremljali dogodke Festivala Ljubljana v
Križankah in na Ljubljanskem gradu, maturantske plese in valete,
sodelovali pri izvedbi otvoritve Hoferja na Rudniku in dogodka Dan
vasi Gabrje na Jančah in poskrbeli, da je praznovanje Mercatorjeve
obletnice minilo brez izgredov. Za varnost smo skrbeli tudi na tekmi kajakov in kanujev v Tacnu, na tekmah KK Olimpije, KD in RC
Slovana, RK Olimpije, na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v
rokometu, na kvalifikacijah za Evroligo v ženskem nogometu, na
Dnevu slovenske košarke in na Dnevu slovenskega rokometa.

Ljubljana z okolico - Sintal d.d.
VELIKO ŠPORTA

S pričetkom novega šolskega leta nadaljujemo
s fizičnim varovanjem v šolah. Poleg izrednih
fizičnih varovanj, ki jih je največ zaradi adaptacij in novogradenj, redno fizično varovanje po novem izvajamo v novi enoti Zavoda
za zaposlovanje v Ljubljani, na japonskem
veleposlaništvu v Ljubljani, v centru Mercator
na Rudniku in v Tehnološkem parku Ljubljana,
kjer smo na naš varnostno nadzorni center
priključili tudi sisteme tehničnega varovanja.

Spodnještajerska regija - Sintal Celje d.o.o.
tudi v dvigalo brez skrbi

V zadnjih treh mesecih smo na področju novih naročnikov pridobili
tehnično varovanje v občini Nazarje ter več manjših lokalov in trgovin. Zelo aktivni smo bili pri sklepanju poslov za priklope dvigal.
Sklenili smo pogodbe s podjetjem Atrij za devet dvigal, podjetjem
Sipro za osem dvigal in Celeia Park za štiri dvigala.

Na področju vgradnje sistemov tehničnega
varovanja smo zaključili montažo na objektu
Rotonda in poslovalnicah Delavske hranilnice,
dogradili pa smo sisteme na objektih Pošte,
Orbica in Mobitela ter na bencinskih servisih OMV po celi Sloveniji. Tehnične sisteme
varovanja smo vgradili tudi v Psihiatrični kliniki, novih objektih Spara in H&P inženiringu.
Tehnično varovanje objektov s prenosom signala na varnostno-nadzorni center ter interveniranje v primeru alarma smo pričeli izvajati tudi
za poslovalnice Pekarne Blatnik, objekte Dinos,
gradbeno hišo Skubic, Zdravstveni inšpektorat v
Ljubljani in na novem objektu Menart recordsa.

Na področju varovanja prireditev vlada veliko povpraševanje, saj
smo se v preteklosti tudi na velikih prireditvah izkazali. Varovali
smo koncert Omarja Naberja ter koncerte v celjskem mladinskem
centru. Sledile so prireditve: Thermanin športni vikend v Laškem,
Konjeniški vikend v Laškem, Žalska noč mladih, Summer night na
Vranskem ter zelo odmevna 45. tradicionalna turistična prireditev
Pivo in cvetje 2009 v Laškem. Varujemo vse nogometne tekme
CMC Publikuma ter košarkarske tekme KK Zlatorog Laško in
tekme Nogometne zveze Slovenije. Pripravljamo pa se že na varovanje Celjskega sejma MOS 2009, Tuševega vzpona na Celjsko kočo
ter svetovnega prvenstva v ženskih smučarskih tekih Rogla 2009.

Kajakaši so varno odbrzeli mimo vratc.

Na prireditvi Pivo in cvetje smo se zopet izkazali.

V preteklih treh mesecih smo zaposlili deset strokovno usposobljenih varnostnikov.
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Zgornještajerska regija - Sintal Maribor d.d

Severna Primorska - Sintal d.d., PE Sev. Primorska

Delovno in veselo na piknikih

kolesarjenje in rock

V začetku poletja smo za naše zaposlene organizirali piknik, za
varovanje pa smo poskrbeli tudi na drugih piknikih, in sicer za podjetje CPM in piknik ob soboškem jezeru v organizaciji RD Murska
Sobota. Sodelovali smo na otvoritvah trgovin JYSK, Oviesse in
Hervis. Po novem varujemo blizu sto trgovin Mercatorja.

Poletje mineva v znamenju varovanja številnih
dogodkov, med njimi so bili Evropsko prvenstvo
Downhill v Ajdovščini, koncerta Rocka Gora in
Rock Šok ter Robinova zabava radia Robin. Do
sredine avgusta smo varovali 19 km gradbišča
odcepa nove avtocete Nanos - Vipava. Pridobili
smo tudi novega naročnika protivlomnega
varovanja, podjetje Eurotelefon.

S protipožarnimi, protivlomnimi ali video sistemi smo opremili kar
nekaj šol, in sicer OŠ Sv. Ana, OŠ Središče ob Dravi, OŠ Voličina,
kakor tudi ostale objekte, kot so hotel Špik, Knjižnico Franca
Meška Ksavra, Rimljan v Hajdini, PGD Ptuj, Metex, novo trgovino
H&M v Velenju, priklopili pa smo tudi kar nekaj manjših objektov.

Gorenjska - Sintal d.d., PE Gorenjska
blejski in kranjskogorski dnevi

Čas dopustov je bil še posebej aktiven za naše
varnostnike, saj so poleg rednih nalog skrbeli za
red in mir na zabavnih prireditvah Radia Kranj,
koncertih naših znanih in tujih estradnikov ter
na nekaterih športnih prireditvah, med katerimi
naj omenimo Evropsko prvenstvo v gorskem
spustu s kolesi v Kranjski gori.

Prekmurje in Prlekija - Sintal Maribor d.d, PE Prekmurje in Prlekija
Okrepili storitev prevoza denarja

Opravili smo montaže in prevzeli priklope na VNC, obhode in
vzdrževanja za večje komplekse, kot so center Maximus v Gornji
Radgoni, Osnovna šola in Vrtec Stročja vas, Športno izobraževalni
center v Ljutomeru, trgovski center Noršinska v Murski Soboti,
lekarna Špringer Apače, E-Tekstil, dvorec Marof in vinska klet
Panvita, mizarstvo Slana, župnijski vrtec Tišina, M-Trade, Mlinopek
trgovina Ižakovci in večje število manjših zasebnih objektov.

Na Bledu smo varovali tradicionalne športnozabavne blejske dneve, v Kranjski gori pa
kranjskogorske dneve. Prireditev se je zaradi
lepega vremena in prijetnega počitniškega
ozračja udeležilo veliko število obiskovalcev.
Nastopilo je veliko znanih Slovencev in glasbenikov, kot so Alya, Manca Špik in drugi.

Izvajali smo izredna varovanja prireditev za potrebe mestne
občine Murska Sobota in občine Ljutomer, sezonsko varovanje za
Mlinopek in dodatna varovanja za potrebe obstoječih naročnikov
v času počitnic. Pridobili smo tri nove naročnike prevoza gotovine. Prisotni smo bili na kasaških dirkah in na 14. tradicionalnem
taborskem teku, oboje v Ljutomeru. Trimesečje smo zaključili z
varovanjem dogodka ob otvoritvi nove poslovalnice Müller v Murski
Soboti, kjer zagotavljamo tudi protivlomno in požarno varovanje.

Da so nekateri lahko mirneje odšli na zasluženi
dopust, smo v nekaj podjetij in stanovanjskih
objektov namestili nove varnostne sisteme.

Našim naročnikom v Murski Soboti se je pridružila trgovina Müller.

Na Blejskih dnevih je bilo dobro poskrbljeno za red.
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S povečanjem obsega fizičnega varovanja se je povečalo število
zaposlenih, tako da je trenutno v enoti 22 zaposlenih. Za delo varnostnika smo usposobili in zaposlili kar nekaj novih sodelavcev in
jih razporedili v druge sektorje, v katerih je primanjkovalo kadra.
Med našimi novimi naročniki so štirje novi tehnično varovani objekti, in sicer hotel Kras Postojna, Bioplinska naprava Il. Bistrica,
Lesonit Il. Bistrica in gostilna Ob kamnu Postojna ter en naročnik
prevoza dnevnega izkupička.

novi priklopi na vnc

Na naš varnostno-nadzorni center smo priklopili lepo število novih objektov, med drugim
prostore podjetij Base in M.B.L., notarke Nane
Povšič Ružić ter Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti. Zaradi prenove smo varovali SKB
banko v Kopru, od sredine julija pa za varnost
skrbimo tudi v marketu Olmo v Kopru.

Pod našim budnim nadzorom so svoj pestri program gladko
izpeljali prireditelji tradicionalnih prireditev na našem koncu,
7. Kolesarskega vzpona na Mašun in 32. Krompirjeve noči v vasi
Veliko Ubeljsko, za red pa smo poskrbeli tudi na koncertu skupine
Zabranjeno pušenje v Harijah. Od napornega počitniškega obdobja smo se konec avgusta skupaj z našimi družinskimi člani malo
oddahnili na pikniku na jezeru Mola.

Posavska regija - Sintal d.d., PE Posavje
Brežice, moje mesto 2009

Junija letos je v Brežicah potekala že šesta
prireditev pod nazivom “Brežice, moje mesto
2009”. Petkov večer je zaključila skupina Big
Foot Mama, sobotno dopoldne je pokvarilo
slabo vreme, prireditev je zaključil Vlado
Kreslin z Malimi bogovi. Za varnost so tokrat
prvič na tej prireditvi poskrbeli odlični varnostniki Sintala, ki so svoje delo odlično opravili
tudi na kvalifikacijah za Evroligo v ženskem
nogometu v Krškem.

Dolenjska regija - Sintal d.d., PE Dolenjska
lepota po dolenjsko

Poleti smo pospešeno pridobivali nove naročnike. Naši varnostniki so čuvali gradbišče avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje
in poskrbeli, da je koncert Pera Lovšina v vinski kleti Frelih v
Šentrupertu potekal brez izgredov.

Notranjska regija - Sintal d.d., PE Notranjska

Tudi letos v juliju je v oviru prireditve Poletje v Vinici v kampu
Vinica potekal izbor za Miss Kolpe Kupe 2009. Tokrat prvič je
Sintalova poslovna enota Dolenjska poskrbela za varovanje
dogodka. Kot zanimivost naj povemo, da je bila za najlepšo okronana bodoča policistka.

dejavni na vseh področjih

V preteklem trimesečju smo zaradi lažjega
operativnega dela in obvladovanja situacije
na terenu na PE Notranjska prenesli fizično
varovane objekte z območja Logatca in Vrhnike.

Na prireditvi Brežice moje mesto 2009 je bilo živahno.

Lepota se na ogled postavi.

foto: Mladinski center Brežice

foto: Andrej Matič
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Koroška - Sintal Koroška d.o.o.

Sintal Eko

polne roke dela za naše tehnike

novi naročniki upravljanja zgradb

Kljub dopustniškemu času je bilo dogajanje na Koroškem v zadnjem trimesečju kar pestro. Na novo opravljamo odvode gotovine
za dve novi enoti Koroške trgovine v Libeličah in Črnečah, prav tako
smo jih priklopili na naš varnostno nadzorni center in jih protivlomno varujemo.

Na področju upravljanja smo od novogradenj
pridobili kompleks petnajstih večstanovanjskih
objektov v Brezovici pri Ljubljani ter štiri nadstandardne večstanovanjske objekte Vile Ilirija
v Šiški, za upravnika pa smo bili izbrani tudi s
strani lastnikov starejšega večstanovanjskega
objekta na Koseskega ulici v Ljubljani.

Med našimi novimi naročniki priklopa na varnostno nadzorni center in izvajanje intervencije so novi poslovni prostori podjetja Fiat
Lux, Trgoavto Celje, Trgoavto Rače, Elektro Okrogelnik, Maksina
KT Benedikt in Trgoavtov kolesarski center v Mariboru.

Na področju čiščenja smo pričeli s čiščenjem
objekta Pivovarne Union. Opravili smo generalna čiščenja na objektih Interservisa ter
Supernove Koper.

Protipožarno varovanje izvajamo tudi za Športno dvorano v
Slovenj Gradcu in Energetiko Biomaso, kamor smo vgradili tudi
protipožarna sistema. Opravili smo tudi veliko servisov protivlomnih in protipožarnih sistemov in vzdrževanj po pogodbi, prav tako
pa smo sodelovali pri pregledih protipožarnih sistemov s strani
pooblaščenih preglednikov.

Kočevska regija - Sintal Fiva d.o.o., PE Kočevje
izurjeni v streljanju

Pričeli smo z varovanjem nekaj novih objektov,
med njimi Megadom Ribnica, gostinska objekta
Tušek. V poletnem času smo varovali več prireditev, med njimi koncert skupine Pop Design
in Grajske večere. Ujeli pa smo tudi nekaj tatičev
v trgovinah.

Za Javni zavod za turizem in šport Spotur, Mestno občino
Slovenj Gradec ter objekte podjetij Hofer, Lidl ter Intersport smo
izvedli nekaj izrednih fizičnih varovanj, varovali pa smo tudi
gradbišče novega Spara 2000 ter samo otvoritev novega trgovskega kompleksa.

Nekaj svojega časa smo namenili strokovnemu
izpopolnjevanju v ravnanju s službenim orožjem,
ki smo ga zaključili s streljanjem na strelišču v
Mali gori in družabnim srečanjem.

Zaposlili smo dva varnostnika in kupili novo intervencijsko vozilo.

V Slovenj Gradcu smo varovali otvoritev novega trgovskega centra Spar.

Na strelišču v Mali gori smo se urili v streljanju.
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V SINTALOVI mREŽI
Nepridipravi ne hodijo na
dopust. Veliko kraj smo jim
preprečili v nakupovalnih
središčih, izkazalo pa se je,
da se poleti radi dišavijo.

kava še za v žep ni dobra

embalažo kar raztrosila

Krško, 4. 7. - Varnostnik v Sparu je
preprečil krajo kave, ki jo je storilka skrila
v notranji žep krila.

Koper, 30. 7. - Varnostnik je opazil dve
mlajši osebi, ko sta s police vzeli dva parfuma. Embalažo sta skrili na drugih oddelkih, parfuma pa skrili v hlačni žep. Na
izhodu ju je ustavil varnostnik.

kot da embalaže ni že preveč

Krško, 3. 6. - Naš varnostnik v Lidlu je
preprečil krajo treh suhih salam, ki jih je
storilka skrila v notranji žep.

Ljubljana, 4. 7. - Varnostnik v Sparu je
opazil neznane osebe pri poskusu tatvine
in prosil za pomoč intervencijske skupine.
Interventi so ustavili storilca in ugotovili,
da sta poskušala odtujiti embalažo.

bila sta preveč očitna

novo denarnico bo treba kupiti

Koper, 12. 6. - Varnostnik in poslovodja
v trgovskem centru sta s pomočjo videonadzora spremljala sumljivi osebi, ki sta
s parfumov odstranjevali varovala in jih
spravljali v torbico. Varnostnik je osebo s
torbico peljal v sobo za pregled, kjer mu
je izročila 190 evrov vredne parfume.

Koper, 12. 7. - Storilka je ob prehodu
blagajne sprožila alarm. Varnostnik je
ugotovil, da je hotela ukrasti denarnico.

narezek se ji je zameril

igle in prah na veceju
Ljubljana, 13. 6. - Varnostnik je na obhodu prostorov urgentnega bloka kliničnega
centra v sanitarijah našel moško torbico.
Lastnika ni bilo, zato so jo varnostniki in
osebje pregledali in pri tem našli injekcijske igle in tri prozorne vrečke z belim
prahom. Ko se je po torbico vrnil lastnik,
so ga predali policistom.

včasih je dobro biti zaprt
Novo mesto, 13. 7. - Intervent na objektu
Avtohiša Adria je pri rednem obhodu
odkril več odklenjenih vozil, v nekaterih
so bili celo ključi. O dogodku je obvestil
odgovorno osebo, ki je zadevo uredila.

ponočevalca kopalca
Domžale, 16. 7. - Na bazenu v Domžalah
sta se malo pred četrto zjutraj sprožila
dva alarmna signala. Interventi so ugotovili, da sta kriva nočna kopalca, in o
dogodku obvestili policijo.

oblačila niso zgorela
Nova Gorica, 17. 7. - V trgovini Oviesse je
zagorelo. Našemu varnostniku in zaposlenim je požar uspelo pogasiti.

krajo preprečil alarm

Pozabljena torbica je vzbujala pozornost.

Koper, 23. 7. - Varnostnik je ustavil osebo, ki je ob prehodu blagajne sprožila
alarm. Izkazalo se je, da je imela namen
odtujiti artikle v vrednosti 35 evrov.

avtomati so ga razdražili

en dan, dve veliki kraji

Nova Gorica, 16. 6. - Gost v Casinoju
Princess je pričel razgrajati in razbijati po
igralnih avtomatih. Naš varnostnik ga je
odstranil iz igralnega salona.

Kranj, 25. 7. - Naš varnostnik v Planetu
Tuš je preprečil kar dve večji kraji,
“košarice” artiklov v vrednosti 255 evrov
in brivnika v vrednosti 55 evrov.

privoščila bi si tartufov

nečimrnost je včasih greh

Koper, 24. 6. - Ko je storilka prehajala
blagajno v centru Mercator, se je sprožil
alarm. Varnostnik jo je ustavil in ugotovil,
da je poslušala odtujiti tartufe.

Šentjernej, 29. 7. - Varnostnik v Sparu
je preprečil krajo prstanov v vrednosti
približno 20 evrov, ki jih je tatica skrila v
notranji žep.
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agresivnež rad diši
Koper, 8. 8. - Varnostnik je opazil storilca,
ki sta pa spravila v hlače stekleničke parfumov, embalažo pa vrnila na polico. Na
izhodu sta ju varnostnika povabila v sobo
za pregled. Ko je eden od nepridipravov
varnostnika odrinil, sta ga varnostnika
umirila s strokovnim prijemom. Eden od
tatinskega dua je nato zbežal, drugega pa
sta zadržala do prihoda policije.

neprijetni znanec
Bertoki, 19. in 20. 8. - Interventi so
večkrat posredovali v Mercatorjevem
marketu, kjer se je nahajal stari znanec
zaposlenih, ki je v vinjenem stanju žalil
in nadlegoval kupce in delavce marketa.
Zaradi številnih klicev so interventi poklicali policijo, ki je osebo odpeljala.

stisnil JE OGENJ v kot
Novo mesto, 20. 8. - Intervent je ob obhodu BTC opazil ogenj v stiskalnici papirja.
Takoj je vzel najbližji gasilni aparat in
pogasil ogenj, zavaroval kraj dogodka in
obvestil odgovorno osebo, ki je kasneje
prišla na kraj dogodka. S tem je preprečil
nastanek večje škode.

siti in lepi ne bodo zastonj
Kranj - Naši varnostniki v Intersparu v
Qlandiji so imeli avgusta polne roke dela.
Namere so med drugim preprečili sladkosnedu, ki je želel ukrasti čokolado, fantu, ki je želel ukrasti kremo za sončenje,
na polico se je vrnila krema za obraz,
zasačili so tudi lačnega gospodiča, ki si je
privoščil obrok kar med prodajnimi policami z zrezki.

uspešni proti nepridipravom
Nova Gorica - V Intersparu smo v poletnih mesecih do prihoda policije zadržali
pet oseb, ki so poskušale krasti.

f

i

z

i

č

n

o

v

a

r

o

v

a

n

j

e

kazniva dejanja Na šolah
SO v porastu
Varnostniki koncerna Sintal skrbijo za fizično varovanje na več kot 40 osnovnih in srednjih šol po vsej
Sloveniji. V prispevku predstavljamo prednosti prisotnosti varnostnika v šoli.
S 1. septembrom so učenci in dijaki na 449 osnovnih šolah in
več kot 150 srednjih šolah po državi znova sedli v šolske klopi. V
osnovne šole je vključenih dobrih 160 tisoč, v srednje pa 86.500
mladih. V letošnjem šolskem letu je na šolske klopi prvič sedlo
17.541 otrok, v prvi letnik srednje šole in gimnazije letu pa je vstopilo 20.633 dijakov. Učenci se soočajo z vsakodnevnim nekajurnim
bivanjem v okolju z veliko več otrok različnih starosti in iz različnih
družbenih okolij, kot so ga poznali do sedaj.
Varnostniki zagotavljajo red v šoli in skrbijo za podajanje osnovnih
informacij obiskovalcem oziroma usmerjanje po šolskem poslopju.
Varnostna služba je neke vrste podaljšana roka vodstva šole, saj
mu lahko svetuje, kako na najbolj učinkovit in hkrati na način, ki je
sprejemljiv tako za otroke kot starše, zagotoviti red v šoli oziroma
preprečiti nezaželene dogodke.
Varnostnik preprečuje vstop nepooblaščenim osebam in skrbi
tudi za red v neposredni okolici šole. Velik problem predstavljajo starejši otroci oziroma mladostniki, ki so šolo že zapustili in
hodijo predvsem izsiljevat mlajše in šibkejše otroke od sebe. Žal je
še vedno veliko nasilja med vrstniki in izsiljevanja starejših, ki se
mlajših šolarjev nemalokrat lotijo tudi s pestmi.
Vse večji problem je vnašanje alkohola in mehke droge v šole,
česar varnostniki ne morejo vedno zaznati in tako tudi preprečiti.
Da je uporaba mamil in alkohola med mladimi v porastu, kažejo
tudi številne raziskave, ki so jih opravile Lokalne akcijske skupine
za boj proti mamilom, pa tudi druge organizacije, ki se na lokalni
ravni ukvarjajo z mladostniki.

„Varnostnik lahko
vodstvu šole svetuje,
kako najbolj učinkovito preprečevati
nezaželene dogodke.”
Denis Černjavski,
direktor fizičnega varovanja

šole v urbanem okolju, v bližini najbolj prometnih točk, kot so avtobusne in železniške postaje
ter gostinski lokali in kjer so gosta stanovanjska
naselja s tudi po nekaj tisoč ljudmi.
V večini primerov je varnostnik prisoten na
šoli do zgodnjih popoldanskih ur. Na nekaterih osnovnih in srednjih šolah, predvsem kjer
nimajo nameščenega tehničnega varovanja,
so se vodstva šol odločila, da varnostnik varuje
šolo tudi med šolskimi počitnicami.
Veliko vodstev v šolah se še ne odloči za varnostnika zaradi relativno visokih stroškov ali zaradi
bojazni, da bi to slabo vplivalo na ugled šole.
Praviloma se izkaže, da nad tem pomislekom
prevladajo prednosti, ki jih prinaša višja stopnja
varnosti v šolskem poslopju. Varnostnike v
osnovnih šolah sofinancirajo občine.
Šole se odločajo tudi za druge oblike varovanja.
Samo na območju Mestne občine Ljubljana je
večina od 45 osnovnih šol že opremljena s protivlomnimi sistemi. Približno polovica jih ima tudi
videonadzor, zanj pa se odloča vse več šol.
Denis Černjavski
direktor fizičnega varovanja

Varnostnik v šoli mora biti strokovno podkovan, ne sme se pustiti
izzvati, oceniti mora vsak primer posebej ter nemalokrat v prvi
vrsti odigrati vlogo psihologa, ki preprečuje nasilje in druge oblike
kaznivih dejanj že s svojo prisotnostjo in preventivnimi dejanji, kot
so opazovanje, obveščanje pristojnih na šoli, po potrebi tudi operativnega vodje in policije. V skrajnem primeru pa mora varnostnik
ukrepati tudi z uporabo fizične sile.
Varnostnikova pooblastila so jasna. V primeru nepooblaščenega
vstopa lahko osebo opozori na pravila varovanja na območju šole,
ugotovi njeno istovetnost, v primeru neupoštevanja pravil pa zadrži
do prihoda policije. Z varnostnega stališča so najbolj ogrožene
Dogajanje v šoli pod budnim očesom varnostnika.
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Varnost v šolah - stvar vseh
Incidenti v tujih in tudi domačih izobraževalnih ustanovah nas opominjajo, da
je za varnost v šolah treba bolje poskrbeti. Navajamo varnostne ukrepe, ki jih
izvajajo v ameriških šolah.
Pristopna kontrola
Nad vstopom v ustanovo je potrebno imeti
strog nadzor. Med leti 1999 in 2007 se je delež
šol, ki imajo pristopno kontrolo, zvišal z 87 na
94 odstotkov. Obiskovalci se morajo ob prihodu
vpisati in nositi oznake z imeni.

Načrt šole
Pri gradnji novih šol načrtovalci večinoma
upoštevajo sodobne vidike varnosti in preprečevanja kriminala. Vsi obiskovalci morajo vstopati skozi glavna vhodna vrata in preiti kontrolo, preden vstopijo v ostale prostore šole.
Vendar pa so stare šole veliko bolj odprte in je
vanje zelo lahko vstopiti, zato jih je potrebno
preurediti tako, da ustrezajo sodobnim merilom varnosti.

Kamere
Za zagotavljanje varnosti je uporaba kamer
zelo pomembna. Potrebno pa je upoštevati,
da kamere dogajanje zabeležijo, vendar ga
ne morejo preprečiti, če ni nekoga, ki kamere
nadzira. Kljub temu uporaba kamer narašča,
saj poleg tega, da dogajanje beležijo, delujejo
do neke mere tudi preventivno. V šolskem letu
2005/06 je približno 43 odstotkov šol uporabljalo
kamere, šest let prej pa samo 19 odstotkov.

Detektorji kovin
Veliko poznavalcev pravi, da se detektorje kovine pogosto uvede
kot reakcijo na incident, ne pa kot del celostnega varnostnega
programa. Tako so namenjeni bolj za občutek varnosti, kot da bi
bili dejansko učinkoviti, saj imajo na primer skoraj vse šole okna
v pritličju, skozi katera bi se prav tako dalo vnesti orožje. Verjetno
tudi zato, ker so bolj vsiljivi od kamer, se njihova uporaba v šolah
med leti 1999 in 2007 ni povečevala.

Zaklepanje
Strokovnjaki se strinjajo, da je dobro, da imajo šole sistem zaklepanja, vendar pa zaklepanje zunanjih vrat ni dovolj, saj je strelec
pogosto že v zgradbi, preden pristojni zaznajo grožnjo. Zato predlagajo, da imajo učitelji možnost, da v nujnem primeru zaklenejo
vrata razreda od znotraj in da šole uredijo varna območja, kamor
se lahko v takem primeru učitelji z učenci zatečejo.

Trening
Človeški faktor vedno igra pomembno vlogo, zato je nujno potrebno vse zaposlene in šolarje poučiti o varnostnih ukrepih. Z dobrim
treningom lahko prej zaznamo potencialno nevarno vedenje, ki
lahko vodi do incidentov, saj bolje in hitreje prepoznamo opozorilne znake. Poleg tega se po besedah strokovnjakov verjetnost, da
bodo vsiljivci ostali in zakrivili zločin, zmanjšajo, kadar ti vedo, da
so nadzorovani.

Zaupanje
Veliko incidentov lahko preprečijo šolarji, ker potencialni storilci
večinoma s svojimi namerami seznanijo koga od vrstnikov. Šolar
bo o tem seznanil le nekoga, ki mu lahko zaupa skrbi in opažanja
brez občutka, da bo potem v težavah, zato je zaupanje med šolarji,
zaposlenimi na šolah in starši zelo pomembno. Stopnja zaupanja
je odvisna tudi od tega, koliko se učenci zavedajo, da je varnost v
šoli odgovornost vseh.
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Pripravljenost za nujne primere
Šole z visoko stopnjo varnostne kulture imajo načrte pripravljenosti, ki vsebujejo opis ravnanja v vseh možnih neljubih situacijah (požari, strelski incidenti, naravne katastrofe, pandemije…),
da lahko v primeru krize vpletene osebe ravnajo premišljeno in
ekonomično. Sodobna tehnologija nudi različne naprave za komunikacijo in masovno obveščanje. Pomembno je tudi, da šole preko
treningov vadijo svoje načrte pripravljenosti. Šola naj ima nekaj
zaposlenih, ki so izurjeni za nujne primere. Reševalcem olajšajo
delo tudi preproste rešitve, kot je na primer pregledno in smiselno
oštevilčenje izhodnih vrat.

Vključevanje okolice
V obojestransko korist je, da šole v načrt varovanja vključijo tudi
skupnost, v kateri je šola. V nujnem primeru tako šole vedo, kje
najhitreje poiskati pomoč. Šole, ki si ne morejo privoščiti svetovalcev, lahko iz skupnosti dobijo tudi strokovnjake, ki jim bodo
brezplačno svetovali (gasilci, policija, …).

Omejen proračun
Varovanje ni področje, kjer je pametno varčevati, čeprav ima v zadnjem letu marsikatera šola težave z zagotavljanjem sredstev. V
šolskem letu 2005/06 je 86 odstotkov javnih šol v ZDA prijavilo vsaj
en primer kriminala. Poročilo Indikatorji šolskega kriminala in
varnosti 2008 (Indicators of School Crime and Safety: 2008), ki sta
ga skupaj izdala ameriška oddelka za pravosodje in izobraževanje,
pa navaja sledeče ugotovitve:
• v šolskem letu 2005/06 je 46 odstotkov šol utrpelo 20 ali več nasilnih incidentov;
• v letu 2006 so bili šolarji v starosti od 12-18 let žrtve približno 1,7
milijona primerov nesmrtonosnega kriminala v šolah;
• v letu 2007 je 10 odstotkov šolarjev in 5 odstotkov šolark v razredih v starosti od 12-18 let prijavilo, da so jim grozili ali jih ranili
z orožjem na območju šole;
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• v letu 2007 je 22 odstotkov učencev v starosti od 12-18 let prijavilo, da jim je bil na
šolskem območju omogočen dostop do
prepovedanih drog.

Nasveti ameriške tajne službe
Ameriška tajna služba (United States Secret
Service) in Oddelek za izobraževanje (Department of Education) sta v letu 2002 naredila
podrobno študijo o streljanju v šolah. Preučili
so 37 napadov in zaslišali 10 storilcev. Svoja
spoznanja so strnili v sledeče nasvete (nekatere od teh smo že opisali pod ukrepi):
• šolarje je potrebno spodbujati, da prijavijo,
kar slišijo, nujno je, da imajo odraslo osebo, ki ji lahko zaupajo,
• potrebno je biti pozoren na zbiranje orožja
načrtovanje, ker napadalci redko kar iznenada napadejo,
• ne čakati, da učenci izrazijo grožnjo, ker se
je veliko napadov zgodilo brez eksplicitne
predhodne grožnje,
• se agresivno odzvati na vsako nadlegovanje, ki je dostikrat motiv napadov,
• narediti krizne načrte, ki so osredotočeni na
preprečevanje nasilja, ne pa samo na odziv
nanj in razviti povezave s policijo, reševalci,
psihologi in skupnostjo,
• izogibati se je potrebno iskanju določenega
tipa šolarjev, ki bi lahko izvršili napad, ker so
napadalci vseh narodnosti in imajo različna
socialna izhodišča in uspeh v šoli – preveč
nedolžnih šolarjev bo ustrezalo profilu in
preveč dejanskih napadalcev mu ne bo.
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VLOMNI SENZORJI VIDICON
Za zagotavljanje visoke ravni varovanja ves čas sledimo napredku tudi
na področju protivlomnega varovanja.
Na osnovi rezultatov naših testiranj
in dosežkov na svetovnem trgu smo
izbrali senzorje podjetja Vidicon.
Protivlomne senzorje podjetja Vidicon odlikujejo privlačna oblika, krožno oblikovana leča za
večje polje pokrivanja, napredna ASIC elektronika za manj lažnih alarmov in imunost na male
živali (do 25 kg). Posebnost je senzor z vgrajeno
visoko resolucijsko DAY/NIGHT video kamero.

„Senzorje podjetja Vidicon so Sintalovi
tehniki vgradili že v lepo število objektov in uspešno zaznavajo vlomilce pri
njihovem početju.“
Igor Rot,
direktor projektive

V spodnji preglednici so navedene osnovne značilnosti posameznih protivlomnih senzorjev Vidicon. Naši tehniki so jih že
vgradili v lepo število objektov, kjer uspešno zaznavajo vlomilce pri
njihovem početju.
Igor Rot
direktor projektive

BINGO

FLASH

MATRIX

STAR

BOND

pasivni IR

pasivni IR
+ detektor
loma stekla

pasivni IR +
mikrovalovni

detektor
loma stekla

z vgrajeno kamero

Tehnologija zaznavanja
QUAD (4 elementi)

da

da

da

/

da

ASIC elektronika

da

/

/

da

da

VLSI SMD tehnologija

/

da

da

/

/

Imunost na male živali

do 25 kg (nastavljivo na 15 ali 25 kg)

/

do 25 kg; aktiven pod 1m

10m

18m

Oblika

Vrsta senzorja

Rang detekcije
Temperaturna kompenzacija
Nastavitev občutljivosti

Imunost na okolje

18x18m
2x20m

PIR: 15m
DLS: 10m (90°)

15m

da

da

da

da

da

da

ločeno: PIR,
lom stekla
in vibracij

PIR: 2 nivoja
MW: 2 nivoja

lom stekla
in vibracij v
in/ali način

da

da

da

da

da

da

stenska ali
stropna

1,8-2,4m

Višina montaže

1,8-2,4m

LED ON/OFF stikalo

da

da

da

da, spomin

da

Sabotažno stikalo

da

da

da

da

da

EOL terminal za zaključni upor

da

da

da

da

da

/

/

črnobela, 0,5 lux, 500
TVL, AES, AGC
ali
DAY/NIGHT 1/3” SONY Super
HAD CCD; 0,2 lux /F2.0,
540/600 TVL, objektiv 3,6
mm, detekcija gibanja, OSD
meni, AWB, BLC, AGC, AES

opcija:
antimasking

analiza pri
2 frekv.

Video
/

Drugo

/

spremenljiv
pulz z nastavitvijo, štetje

Preglednica osnovnih značilnosti protivlomnih senzorjev podjetja Vidicon.
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DIMNA ZAVESA SMOKECLOAK
Varnostne rešitve so vedno bolj napredne in vedno bolj
težijo k temu, da bi odvrnile napadalca od namena
storitve krivega dejanja. Rešitev, ki vam jo predstavljamo, z generiranjem megle ustvari okolje, v katerem
se napadalec ne more gibati.
Statistike kažejo, da so domovi in majhna podjetja, kot so zlatarne
ali menjalnice, vedno pogosteje tarča vlomilcev. Varnostna podjetja
potrebujemo od sprejema alarma pa do tega, da pridemo na kraj
zločina, določen čas. Za premostitev tega časa in takojšno reakcijo na objektu lahko za dodatno varovanje v določenih prostorih
klasični protivlomni sistem nadgradimo s sistemom za generiranje varnostne megle.
Sisteme za generacijo megle SmokeCloak izdeluje danski proizvajalec. Predstavljajo pomembno inovacijo na področju alarmnih
naprav, ki pa ne zamenjuje klasičnega protivlomnega varovanja,
ampak ga dopolnjuje oz. nadgrajuje. Ko vlomilec vstopi v prostor in
sproži alarm, se začne iz generatorja SmokeCloak valiti gost dim,
ki v manj kot tridesetih sekundah popolnoma zapolni prostor, kar
pomeni hitrost sproščanja 600 m3 snovi na minuto.
V megli, v kateri ni mogoče videti prsta pred nosom, se vlomilec
ne more več orientirati in še manj iskati tistega, po kar je prišel.
Ta suhi dim ni škodljiv za zdravje ljudi ali živali, prav tako ne pušča
nobenih sledov na tehničnih napravah, pohištvu ali oblekah. Gosta,
nepregledna megla se v zaprtem prostoru obdrži več kot uro, za
odpravo dima pa zadostuje 20 minut zračenja.

„Vlomilec je praktično
v nekaj sekundah
onemogočen, še preden
je opravil svoje delo.”
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

nadzoruje glavna alarmna enota, ki je lahko
povezana tudi z varnostno službo. Ta na zaslonu
preveri, če se je dimna zavesa sprožila in temu
ustrezno reagira. Za primer izpada električne
energije ima sistem vgrajeno varovalo, v primeru namerne poškodbe naprave pa pošlje
opozorilni signal varnostni službi.
Sistem SmokeCloak je možno dopolniti tudi
s stoboskopsko lučjo, ki napadalcu zmede
občutek za orientacijo.
Sistem SmokeCloak za svoje delovanje potrebuje manj električne energije kot ena žarnica,
praktično ne potrebuje vzdrževanja in ima zelo
dolgo življenjsko dobo. Po sprožitvi sistema
se obstoječa enota enostavno napolni z novo
mešanico tekočine.

“Suha” megla je posledica mešanice vode in glicola, ki jo sistem ob
aktivaciji brizgne skozi vroči element. Vlomilcu praktično v nekaj
sekundah onemogoči, da bi opravil svoje delo.

Z generatorjem megle SmokeCloak lahko
učinkovito nadgradimo alarmni sistem in
zaščitimo svoje premoženje. O uspešnosti
tovrstnih rešitev zgovorno priča delež njihove
prodaje, ki je v zadnjem letu in pol po vsej Evropi
v neverjetnem porastu.

Sistem SmokeCloak ima vgrajenih kar nekaj varnostnih mehanizmov, ki preprečujejo, da bi se nepričakovano sprožil. Sistem

Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Ko vlomilec vstopi v prostor in sproži alarm, se začne
iz generatorja SmokeCloak valiti gost dim.

Dim se v prostor sprošča s hitrostjo
600 m3 snovi na minuto.
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SPREJETJE KODEKSA ETIKE
ZAPOSLENIH V ZASEBNEM VAROVANJU
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja z raznovrstnimi
aktivnostmi skrbi za vrednostni dvig
pomena panoge varovanja. Tokrat izpostavljamo sprejem kodeksa etike,
mednarodno posvetovanje in izvedbo
usposabljanj,

„Na XII. redni skupščini ZRSZV
nameravamo izvesti tudi sprejem
kodeksa etike zaposlenih
v zasebnem varovanju.”
Tadeja Kamnikar,
sodelavka ZRSZV

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)

Na Zbornici se aktivno pripravljamo za izvedbo
XII. redne skupščine, ki bo potekala 16. septembra v prostorih GZS. Na skupščini nameravamo
izvesti tudi sprejem kodeksa etike zaposlenih
v zasebnem varovanju ter izvoliti nadomestnega predsednika člana Upravnega odbora in
predsednika častnega razsodišča Zbornice.
V okviru tradicionalnih Dnevov zasebnega varovanja, ki bodo potekali 22. in 23. oktobra, bo
Zbornica izvedla VI. Mednarodno konferenco
in jubilejni X. Strokovni posvet na temo predlogov zakonskega urejanja zasebnega varovanja. Konference se bodo udeležili domači in
tuji strokovnjaki, ki bodo s predstavitvami in
izvedbo okrogle mize opredelili prednosti in
predloge ureditve nove zakonske podlage za
področje zasebnega varovanja v Sloveniji oziroma na širšem področju Evrope.

Število
usposabljanj

varnostnik/ca

19

varnostnik/ca čuvaj/ka

2

varnostni/a menedžer/ka

1

varnostni/a tehnik/ca

2

operater/ka VNC

1

pooblaščeni/a inženir/ka varnostnih sistemov

1

varnostnik/ca nadzornik/ca

1

Skupaj

27

Tako so kandidati, ki so uspešno zaključili strokovni del usposabljanja, pristopili na preverjanje in potrjevanje za pridobitev posamezne NPK. Zbornica je v obdobju od januarja do julija izdala
kandidatom, ki so uspešno opravili preverjanje in potrjevanje, oz.
izdala vsem v postopku potrjevanja sledeče število certifikatov:
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)

Na Zbornici potekajo vse aktivnosti za začetek izvajanja programa Tehnik varovanja
za odrasle, kjer naj bi prva skupina z izobraževanjem pričela že v jesenskem času.
V prvi polovici letošnjega leta smo skladno z
novim pravilnikom o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja ter skladno z novimi programi strokovnih usposabljanj za varnostnika/co
čuvaja/ko, varnostnika/co in varnostnika/co telesnega/o stražarja/ko izvedli več usposabljanj za
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Število
certifikatov

varnostnik/ca čuvaj/ka

23

varnostnik/ca

364

varnostni/a menedžer/ka

17

varnostni/a tehnik/ca

27

operater/ka VNC

13

varnostnik/ca telesni/a stražar/ka

1

pooblaščeni/a inženir/ka varnostnih sistemov

6

varnostnik/ca nadzornik/ca

10

Skupaj

461
Tadeja Kamnikar
sodelavka ZRSZV
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VIDEO NADZOR IN
ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV (1.)
Video tehnologija se je v zadnjem času izredno razvila in
je vedno bolj prisotna tudi v vsakdanjem življenju. Ker
z video nadzorom lahko posegamo tudi v osebne podatke, bomo izpostavili zahteve Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-1).
Videonadzor se lahko v praksi izvaja samo s spremljanjem oseb v
prostoru preko monitorjev, kar pomeni, da se prostor sicer video nadzoruje, vendar se videoposnetki ne shranjujejo. Takrat zbirka osebnih
podatkov ne nastane, zato izvajalcu omenjene oblike videonadzora ni
treba izvršiti ukrepov, predpisanih v ZVOP-1. Čim pa se podatki hranijo, obstajajo oziroma so dostopni določenim osebam (četudi kratek
čas), zbirka osebnih podatkov nedvomno nastane. Z videonadzorom
pridobljeni podatki, ki se nanašajo na posameznika, pomenijo osebne
podatke. Izvajalec videonadzora je upravljavec omenjene zbirke osebnih podatkov, zato mora upoštevati določbe ZVOP-1, vendar ne samo
določb, ki urejajo videonadzor, ampak tudi vse ostale določbe, ki jih
morajo izvrševati vsi upravljavci zbirk osebnih podatkov. Potrebno je
poudariti še, da se videonadzor v smislu določb ZVOP-1 izvaja le, če so
posamezniki, ki se nahajajo v videonadzorovanem območju, določni
ali določljivi, torej prepoznavni.

Splošni pogoji za izvajanje videonadzora
Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora
objaviti vidno in razločno objavljeno obvestilo, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim
začne izvajati videonadzor. Takšno obvestilo mora obvezno vsebovati:
• da se izvaja videonadzor,
• naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja (na obvestilu
mora biti napisan izvajalec videonadzora oziroma upravljavec zbirke
osebnih podatkov, praviloma je to lastnik video nadzora),
• telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se
shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.
Upravljavec osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga
oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi
določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.
V večini primerov je to lastnik videonadzora.
Videonadzorni sistem mora biti zavarovan pred dostopom
nepooblaščenih oseb. Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja
videonadzor, mora v svojih aktih (npr. pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov) predpisati organizacijske, tehnične in logično tehnične
ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali
namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali
izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. Načine zavarovanja določa 24.
člen ZVOP-1.

„Za vsako posredovanje
videoposnetkov mora
obstajati ustrezna
pravna podlaga.”
Andrej Pilko,
direktor FIT varovanja

Izvajalec videonadzora mora zagotoviti evidenco
pregledovanja videoposnetkov, da bo mogoče
pozneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni
podatki (videoposnetki) iz evidence videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani
in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je možno
zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi
nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih
podatkov. Pregledovanje videoposnetkov lahko
beleži računalniški program, torej se vodi avtomatsko, lahko pa se vodi tudi ročno.
Izvajalec videonadzora mora voditi tudi evidenco
posredovanja videoposnetkov drugim uporabnikom, iz katere mora biti za vsako posredovanje
razvidno, kateri videoposnetki so bili posredovani,
komu so se posredovali (osebno ime in naziv ali
firma prejemnika), datum posredovanja ter pravna
podlaga posredovanja.
Izvajalec videonadzora mora za evidenco videonadzornega sistema vzpostaviti tudi katalog zbirke
osebnih podatkov ter podatke iz kataloga skladno
z določbami 26. in 27. člena ZVOP-1 posredovati
nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov,
to je informacijskemu pooblaščencu.
V primeru, da imate zaposlenih manj kot 50 oseb,
vam obveznosti iz 2. odstavka 25. člena (sprejem
pravilnika, določitev odgovornih in pooblaščenih
oseb za obdelavo osebnih podatkov) ter iz 26.
in 27. člena (izdelava katalogov zbirk osebnih
podatkov in posredovanje podatkov iz katalogov
Informacijskemu pooblaščencu) ni treba izpolniti,
razen če se ne uvrščate med upravljavce osebnih
podatkov iz 5. odstavka 7. člena ZVOP-1.
(se nadaljuje v naslednji številki)

Andrej Pilko
direktor FIT varovanja
Vir: Mnenje Informacijskega pooblaščenca,
št. 0712-308/2009/2, z dne 23. 6. 2009
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Pravilnik o zaščiti
pred delovanjem strele
V Uradnem listu RS št. 28/2009 je aprila letos izšel Pravilnik o zaščiti pred
delovanjem strele.

„Prvi redni pregled sistemov zaščite
pred strelo v stavbah, ki jih opredeljuje
Pravilnik, je potrebno izvesti najkasneje do 1. januarja 2011.”

Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele ves čas
njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti
ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah
ter v njihovi neposredni okolici.

Pregledi sistemov zaščite pred strelo

Pravilnik o zaščiti pred delovanjem strele je
zamenjal Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih, ki je bil v veljavi vse od leta 1968.

Pregledi kot del zagotavljanja varnega delovanja sistema zaščite
pred strelo obsegajo vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s
tem sistemom neločljivo povezani.

Sistem zaščite pred strelo je sestav naprav in
opreme, ki lahko brez škodljivih posledic odvedejo atmosfersko razelektrenje v zemljo. Sistem
zaščite pred strelo, ki varuje stavbo pred učinki
strele, sestavljata zunanji in notranji sistem
zaščite.
Izvajalec pregleda mora za vse novoizvedene
sisteme zaščite pred strelo po končanih delih
opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenega
sistema zaščite pred strelo. Ob pregledu se preverita skladnost sistema s pravilnikom in njegova varnost ter sestavi zapisnik.
Po izdanem uporabnem dovoljenju mora lastnik
stavbe zagotavljati pravočasno in pravilno izvedbo vseh dejanj, potrebnih za varno delovanje in s
tem povezano vzdrževanje vgrajenega sistema.
Lastnik stavbe mora v načrt vzdrževanja stavbe
v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje stavb,
vnesti tudi pravila za uporabo in vzdrževanje
sistema zaščite pred strelo, na podlagi katerih je omogočeno le-te vzdrževati v skladu z
zahtevami pravilnika.

Matjaž Černe,
direktor varstva pri delu

Prvi pregled sistema se izvrši po končanih delih na strelovodnih
napravah in instalacijah.
Redni pregledi sistema:
• na dve leti pri zaščitnem nivoju I in II
• na štiri leta pri zaščitnem nivoju III in IV
• V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi in imajo eksplozijsko
ogrožene prostore, vsako leto kompleten redni pregled in vsakih
šest mesecev samo vizuelni pregled
Stavbe, zgrajene po starih predpisih:
• najmanj vsaki dve leti, če je ozemljitev sistema pred delovanjem
strele povezana z ozemljitvijo energetskih naprav
• najmanj štiri leta v vseh drugih stavbah
Izredni pregledi se vršijo po direktnem udaru strele, po poškodbah,
posegih in rekonstrukcijah.
Za konec naj izpostavim še, da je prvi redni pregled sistemov
zaščite pred strelo v stavbah, ki jih opredeljuje Pravilnik o zaščiti
pred strelo, potrebno izvesti najkasneje do 1. januarja 2011.
Matjaž Černe, dipl.varn.inž.
direktor varstva pri delu

Strele, ujete v fotoobjektiv.

Strelovod preprečuje škodo, ki lahko nastane kot posledica udara strele.
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rezervni sklad (2.)
V prejšnji številki smo pisali o zahtevah glede rezervnega sklada kot instrumenta za zagotavljanje
vzdrževanja večstanovanjskih stavb. V nadaljevanju
bomo opisali, kako se zagotavlja pravilno ravnanje
upravnika s sredstvi rezervnega sklada.
Stanovanjski zakon predvideva celo vrsto varovalk glede ravnanja
upravnika s sredstvi rezervnega sklada:
• sredstva rezervnega sklada niso del upravnikovega premoženja,
zato tudi niso predmet stečajne mase v primeru stečaja
upravnika;
• na sredstva rezervnega sklada je izvršbo mogoče dovoliti le do višine sredstev, ki so jih zbrali etažni lastniki tiste
večstanovanjske stavbe, zoper katero teče izvršba;
• upravnik sme sredstva rezervnega sklada naložiti samo v
depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu
dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Republike
Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje centralne banke. Pri sklepanju depozitnih pogodb mora upravnik
zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober
gospodar;
• etažni lastniki se lahko v pogodbi o opravljanju upravniških storitev dogovorijo, da lahko sredstva rezervnega sklada upravnik
dviguje le skupaj z enim od etažnih lastnikov, ki ga etažni lastniki določijo v navedeni pogodbi.
Sredstva rezervnega sklada je mogoče porabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v

„Omejitve glede
ravnanja upravnika s
sredstvi rezervnega
sklada opredeljuje
Stanovanjski zakon.”
Matej Gaberšek,
upravnik

sprejetem načrtu vzdrževanja, kot so na primer
menjava strešne kritine, strešne konstrukcije,
obnova fasade ipd. ter za nujna vzdrževalna
dela in za odplačevanje v te namene najetih
posojil.

Sredstva rezervnega sklada se
sme porabiti samo za poravnavo
stroškov, predvidenih v sprejetem
načrtu vzdrževanja.
Nujna vzdrževalna dela so tista vzdrževalna
dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in
s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi se
zaradi tega znatno poslabšali pogoji bivanja za
vse ali nekatere posamezne ali skupne dele ali
pa bi lahko nastala večja škoda na posameznih
ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam (npr. menjava motorja dvigala, ki se je pokvarilo, njegova menjava pa ni
bila predvidena v načrtu vzdrževanja).
Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v
rezervni sklad, ga mora upravnik pisno pozvati
k plačilu. Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona, ki ureja izvršbo in
zavarovanje.
Ker gre v tem primeru za dolg etažnega lastnika, je v primeru, da ni možna drugačna
prisilna izterjava, v zadnji fazi možna tudi prodaja njegovega stanovanja in poplačilo dolgov
iz kupnine.
Matej Gaberšek
upravnik

V upravljanje nam je zaupana tudi Vila Grad.
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Pikniki
Vreme nam je letos ponagajalo in
“oddeževalo” tradicionalni Veseli piknik
koncerna Sintal. Je bilo pa zato še toliko bolj veselo na piknikih posameznih
poslovnih enot po vsej Sloveniji.
Dolenjska

Notranjska
Tudi v notranjski enoti nismo samo delali. Na jezeru Mola pri
Ilirski Bistrici smo se konec avgusta na pikniku družili in zabavali
zaposleni z družinami, pridružilo pa se nam je tudi nekaj gostov iz
poslovne enote Severna Primorska. Najbolj vztrajni smo prišli že
ob 10. uri zjutraj, tisti, ki so poskrbeli za ribji paprikaš, pa so bili
tam že en dan prej.

Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali na
pikniku, ki ga že tradicionalno organiziramo na
letališču v Prečni. V popoldanskem času smo se
zabavali z igranjem odbojke, kjer so nastopale
mešane žensko-moške ekipe. Po naporni igri
smo se osvežili z hladnim pivom in preobjedli z
dobrotami z žara. Pozna ura je že bila, ko smo
se pričeli odpravljati domov...
Vrteči se pujsek...

... in njegovi zadovoljni jedci.

Naš abrahamovec Frenk je poskrbel za odojka, katerega smo zaupali v peko izkušenemu mačku Stipetu. Za hrano je skrbel naš
kuhar Boris, ko pa je bila gneča, mu je na pomoč priskočil gost
Janko iz Ajdovščine in mojstrsko poprijel za kuhalnico. Za glasbo je
skrbel DJ Pepi, rekreirali pa smo se z balinčki in čolnom na vesla.
Postali smo že izkušeni odbojkarji. In odbojkarice.

Zgornja Štajerska
Štajerci se pač radi družimo ob dobri hrani
in pijači, zato smo si v začetku poletja organizirali piknik. Na čudoviti lokaciji ob ribniku v
Račah smo skupaj preživeli lepo popoldne, ki
je bilo tudi športno obarvano, moški del kolektiva je preganjal žogo, ženske pa so poprijele za
kakšen lopar za badminton. Ribiči pa so imeli
priložnost preveriti, kaj se skriva v globinah
ribnika. Zvečer smo se vsi skupaj zabavali ob
dobrih ritmih glasbe, katere zvoki so potihnili
šele v poznih večernih urah.

Rekreacije ni manjkalo.

Tudi v kuhinji je bilo živahno.

Za morebitno reševanje iz vode smo določili Stanota, ki pa žal ni
mogel rešiti malega soma. To je bila največja riba tisti dan (tudi
v Bistriškem jezeru se pozna recesija). Piknik je trajal do poznih
jutranjih ur, nato pa je sledilo pospravljanje.

Popoldne je bilo zelo športno obarvano.

Reševalec Stano z
največjim somom.
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Pogled na jezero Mola iz ribiškega tabora.
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SINTALOVCI PO POTEH SOŠKE FRONTE
Zadnji vikend v avgustu je že tradicionalno rezerviran za
Sintalov pohod v visokogorje. Tokrat je bil naš cilj Krn,
2244 metrov visoki gospodar gora nad dolino Soče.
V zgodnjih sobotnih urah smo se kljub izredno slabi vremenski
napovedi z dobro voljo v nahrbtnikih vkrcali na avtobus in odpeljali v smeri Kranjske gore. Pod budno taktirko našega zagnanega
planinca Franca Galina in njegovih kamniških gorskih vodnikov
smo pohod prilagodili vremenski napovedi. Prek Vršiča smo se
zapeljali do Lepene, od koder smo se v močnem dežju odpravili v
smeri doma pri Krnskih jezerih, kamor je najhitrejša skupina prispela v slabih dveh urah. Pokazalo se je sonce in spodbodlo skupini
zagnancev, da je ena krenila še na 2.014 m visoko Babo, druga pa
na 1.939 m visok mali Šmohor. Bolj umirjeni so med sprehodom
do bližnjega velikega Krnskega jezera občudovali alpski svet ter
sem in tja utrgali še kakšno zapoznelo borovnico ali jagodo.
Po povratku smo v koči s slastjo povečerjali, nato pa v prijetni
družbi pokramljali in se pozabavali pozno v noč. Zjutraj smo krenili
proti našemu glavnemu cilju, Krnu. Na poteh Soške fronte so nam
zarjaveli ostanki grozovite vojne dali misliti, kako je takrat vse skupaj izgledalo. Vrh Krna smo osvojili še pred poldnevom, ko se nam
je zaradi čudovitega sončnega vremena odprl prekrasen pogled na
vse strani. V Gomiščkovem zavetišču smo pomalicali, nato pa smo
se v smeri planine Kuhinja spustili v dolino, kjer nas je že čakal
avtobus in nas v zgodnjih večernih urah dostavil pred upravno
zgradbo Sintala.
Še preden smo se utrujeni, a brez poškodb in zadovoljni, razšli,
smo se dogovorili, da prihodnje leto obiščemo nekaj vrhov v
Karavankah, kjer do zdaj še nismo bili.

Nismo se ozirali na nič kaj prijazno vreme.

Sestopali pa smo v prelepem sončnem vremenu.

Iznajdljivi, pogumni, zdržljivi in nasmejani.

novi prostori na gorenjskem
Nestrpno kot prvošolčki smo tudi Gorenjci prvega septembra dočakali selitev v nove poslovne prostore.
Zaenkrat se je preselil samo operativni del ekipe, intervencijska
skupina ter skupina prevoznikov in obhodnikov se bosta preselili
v kratkem, ko bodo dokončani prostori za shranjevanje orožja in
denarja. V selitev je bilo vloženo veliko truda, časa in predvsem
dobre volje, da smo dosegli to, da imamo nove sodobne prostore,
v katerih bo naše delo potekalo bolj tekoče in še bolj kakovostno
oziroma da bomo lahko v njih sprejemali naše poslovne partnerje.
Zadovoljni obrazi gorenjske ekipe v novih prostorih.
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VARNOSTNIK in vzdrževalec
TRIMESEČJA
O Stanetu Zupančiču, Sintalovemu varnostniku v Energetiki, vedo ljudje, s katerimi se srečuje pri svojem
delu, povedati le najboljše.
“Je prizadeven, prijazen, pohvalijo ga sodelavci, stranke in
naročnik, o njegovem delu lahko povem samo pozitivne stvari,” je
o Stanislavu Zupančiču povedal njegov šef Milan Germ. Stanislav
je varnostnik gasilec, svoje delo pa opravlja v Energetiki kot del
petnajstčlanske ekipe.
“Imam čudovite sodelavce, s katerimi se zelo dobro razumemo,
in vsak izmed njih bi zaslužil tako priznanje,” je skromen. Dodaja,
da svoje delo opravlja z veseljem in odgovorno, “tako kot vsi moji
sodelavci”.
Kot varnostnik gasilec opravlja vse naloge, ki jih ima varnostnik, poleg tega pa še gasilske. Poznati mora protipožarni sistem,
opravlja obhode, na katerih med drugim vsakodnevno preverja, ali
Prizadevni varnostnik Stane Zupančič.

je gasilsko orodje brezhibno. Ko se dela kaj, kar bi lahko povzročilo
požar, postavlja gasilske straže, torej skrbi, da do požara ne pride,
če pa že, da se ne razširi. Z gasilstvom se ukvarja tudi v prostem
času v gasilskem društvu Višnja gora, kjer ima častniški čin, poleg
tega hodi na pohode in plava.

Vzdrževalca v Sintalu Eko, Bojana Bevka, pa je pohvalil
njegov vodja Matej Gaberšek.
“Če bi moral navesti nekaj Bojanovih kvalitet, bi izpostavil strokovnost, samoiniciativnost, vestnost, poštenost in solidarnost.
Združuje torej vse lastnosti človeka, ki na objektih opravlja pomembno funkcijo gospodarja objekta in skuša za objekt poskrbeti kot
za lasten dom. Nikoli mu ni odveč opraviti dodatnih intervencijskih ur, ki so v tej dejavnosti pogoste, na pomoč pa je pripravljen
priskočiti tudi na sektorju čiščenja, denimo ob zahtevnejših generalnih čiščenjih. Veliko pove tudi mnenje naročnikov, ki Bojana pohvalijo z besedami: gotovo ste nam dali najboljšega delavca,” nam
je zaupal upravnik Matej Gaberšek.
Preden je Bojan prišel na Sintal, je delal v pletilstvu, pravi pa, da
ima tudi v prostem času marsikaj početi. Med drugim gradi hišo
in se posveča družini. Sin Uroš je star že 23 let, Miha in Tanja pa
obiskujeta srednjo šolo. Poročen je z Marijo, po domače Minko, ki
dela v Tušu.
Vestni vzdrževalec Bojan Bevk.
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NAJ, NAJ ...
Sintalov varnostnik Borut Lukežič je vodilni slovenski strokovnjak na področju pomožnega sojenja na
košarkaških tekmah.
Ravno v tem času intenzivno predava pri 27 košarkaških klubih
Ljubljane in okolice. Pred vsako sezono morajo namreč pomožni
sodniki opraviti obnovitveni seminar. Izpit za košarkaškega sodnika
je naredil že leta 1973, po petnajstih letih in tik preden naj bi začel
soditi tedanjo drugo zvezno jugoslovansko ligo, pa je prenehal. “Po
lastni neumnosti,” pravi in dodaja, da takratno dekle ni bilo najbolj
zadovoljno s tem, da gre vsak vikend “gledat košarko”. Kmalu zatem
je začel pisati zapisnike na tekmah, nato se je s tem začel ukvarjati
resneje in voditi skupino pomožnih sodnikov iz KK Ježica. V Društvu

Borut Lukežič, strokovnjak za košarkarsko sojenje.

košarkarskih sodnikov Ljubljana so ga prosili, naj
začne predavati tudi v drugih klubih, kar sedaj
počne že 17 let. Je tudi član strokovnega sveta
Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije.

... ZA RUNDO
Tokrat v znamenju števila štiri nazdravljamo cvetu
štirih deklic: Maji in Kristini, hčerkama štirih Sintalovcev, ter Laščanki Maši in Gorenjki Atini.
Maja in Kristina nimata skupnih staršev, imajo pa njuni starši nekaj
skupnega - vsi so zaposleni na Sintalu. Kristina, ki je na svet privekala
23. julija, je prvorojenka interventov Andreja Gredarja in Mojce Pavlin.
Očka pravi, da je bil pri porodu zraven, “ker je treba vse probat”, ni pa
prepričan, ali bosta pridelala še kakšno pridobitev. “To je bolj odvisno
od žene,” pravi malo za šalo, malo zares.

Mihu in Darji Vavpotič se je po Nini sredi junija
rodila Maša, ki je ob rojstvu tehtala 2830 gramov,
dolga pa je bila 47 centimetrov. Očka je prisostvoval rojstvu, pravi, da se mu to zdi naravno, in
da, če si zraven pri spočetju, je prav, da si tudi pri
rojstvu. Starševstvo se mu ne zdi naporno. “Karkoli
neprijetnega odtehtajo druge, lepe stvari,” meni.

Intervent Goran in njegova soproga, varnostnica Tanja Božinovič, sta
v začetku avgusta svojo petčlansko družino razširila z deklico Majo.
Ribničan pravi, da je punčka dobrodošla popestritev, Goran ima
namreč iz prejšnje zveze enega sina, Tanja pa dva.

Miha Vavpotič s svojimi tremi dekleti.

Od 10. junija zibajo tudi pri mladi družini Zorana Kujačiča, našega
interventa na Gorenjskem. Dneve jim lepša mala Atina, ki ponoči zelo
rada spi podnevi pa se igra, tako da njen oče lahko pridno dela spočit.
Očeta najbolj razveseli, ko se mu nasmeje.

Za zaključek pa še fantek: čestitamo tudi sodelavki
Sintalčkovega uredništva Sandi in njenemu partnerju Petru, ki sta junija povila krepkega Tomažka.
Takrat je Sanda izjemoma ostala skoraj brez
besed. “Svet je lep”, ji je pa le uspelo izjaviti.

Kristina Gredar v varnem naročju
očka Andreja in mamice Mojce.

Srečna družina Kujačič.
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Radovedni Tomažek je staršema polepšal svet.

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
24 svojemu delu.

