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INTERVJU
Danijel Lorbek,

direktor Policijske uprave Maribor

SEJEM CMS BERLIN
Sejem čiščenja in vzdrževanja objektov
je presegel naša pričakovanja
PREDNOVOLETNO SREČANJE
Podelili smo priznanja
našim ambasadorjem

Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Upravljanje zgradb

Varnostne razmere na območju
Policijske uprave Maribor so
ugodne, je prepričan Danijel
Lorbek, direktor PU Maribor.

Konec septembra so predstavniki
Sintala Eko obiskali strokovni
sejem v Berlinu na temo čiščenja
in vzdrževanja objektov.

Zbornica za zasebno varovanje

Nagrade za odličnost

Sredi oktobra je Zbornica organizirala deseti strokovni posvet na
temo »zasebno varovanje – predlogi zakonskega urejanja«

Ob koncu leta smo najboljšim
sodelavcem že tradicionalno podelili Priznanja koncerna Sintal za
odličnost.

Sintal Obala

Rokometni klub Krim

Predstavljamo podjetje Sintal
Obala, ki storitve varovanja izvaja na celotnem območju južne
Primorske.

O ciljih, ki so si jih zastavili v
klubu, in sodelovanju s Sintalom
smo se pogovarjali z direktorico
kluba, Dejo Ivanović.
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IR bariere Vidicon

Neron v ritmu rocka

Na podlagi rezultatov testiranj
smo izbrali novo linijo IR barier, ki
jih proizvaja podjetje Vidicon.

V Drami smo pripravili prednovoletni sprejem za naše naročnike.
Skupaj smo si ogledali pop rock
opero Neron.

12
Iz tujega tiska

Nogometna pravljica

Banke se soočajo s širokim razponom varnostnih izzivov in zato
uporabljajo vrsto različnih strategij za zagotavljanje varnosti.

Ekipa desetih zagnanih Sintalovih nogometašev se je udeležila
turnirja obrambnih in varnostnih
sil v dvoranskem nogometu.
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Video nadzor

Številka 46, december 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

Omejitve pri izvajanju video nadzora so med drugim predpisane v
zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
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SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
V zadnjem obdobju beležimo porast števila tatvin in vlomov, na
kar zagotovo vpliva tudi trenutna gospodarska situacija. Za naše
učinkovito ukrepanje v takih primerih je pomembno tudi sodelovanje s slovensko policijo.
Zakon o zasebnem varovanju naše pristojnosti ukrepanja omejuje
na objekt, ki ga varujemo, medtem ko lahko policija posreduje tudi
izven tega. Varnostno podjetje varuje ljudi in premoženje svojega
naročnika, policija pa je pristojna za ukrepanje v primeru kaznivih dejanj. Prav zato je sodelovanje med varnostnim podjetjem in
policijo zelo pomembno in v interesu obeh.
V skoraj dveh desetletjih sodelovanja med Sintalom in policijo
smo vzpostavili zgleden partnerski odnos na celotnem območju
Slovenije. Skupaj sodelujemo pri preventivnih aktivnostih zagotavljanja varnosti, največ na javnih prireditvah. Dnevno koordiniramo
aktivnosti pri posredovanju v primeru kaznivih dejanj, kot so tatvine, vlomi, ropi.
V svojem imenu in v imenu svojih sodelavcev se vsem policistom zahvaljujem za dobro sodelovanje in ga pozdravljam tudi v
prihodnje.
Letošnje leto je bilo v Sintalu leto kakovosti, ukvarjali smo se predvsem z optimizacijo procesov, izobraževanjem, iskanjem in razvojem novih tehnoloških rešitev. Samozavestno lahko izjavim, da
smo v Sintalu gonilo razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji.
Na prihodnost gledamo z optimizmom, saj dobro delo naročniki
nagradijo z zaupanjem. Spoštovani naročniki naših storitev,
hvala vam za zaupanje, ki nam ga izkazujete vsa leta našega
sodelovanja.
Vedno poudarjam, da smo Sintal ljudje. Sodelavcem se ob
zaključku leta zahvaljujem za prizadevnost in prispevek, ki ga
dajete pri gradnji dobrega imena naše družbe.
Vsem prijateljem Sintala želim vesele božične praznike in srečno,
predvsem pa zdravo leto 2010.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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„Mariborčani se počutijo
varne in zaupajo policiji“
Varnostne razmere na območju Policijske uprave Maribor so zelo ugodne,
je prepričan Danijel Lorbek, direktor
PU Maribor, ki je na to mesto prišel
maja letos.

Kako bo na število kaznivih dejanj po vašem mnenju
vplivala gospodarska kriza?
Predvidevamo, da bo gospodarska kriza v določeni meri vplivala
na porast premoženjske kriminalitete (predvsem lažjih oblik) in
v določenem delu zaradi kriminogenih faktorjev tudi na dejanja
v okviru nasilja v družini. Možno je tudi povečanje obsega zlorabe prepovedanih drog in drugih substanc, kar lahko pogojuje povečanje sekundarne kriminalitete, ki je s tem pojavom
povezana.

„Javnomnenjske raziskave, ki jih redno izvajajo
nekateri mediji, pa tudi policija, kažejo na to, da
ljudje dokaj zaupajo policiji in se tudi v Mariboru
počutijo varne,“ poudarja Lorbek, s katerim smo
se pogovarjali tudi o pomembnejših policijskih
akcijah mariborskih kriminalistov ter seveda o
dosedanjem sodelovanju s Sintalom.

Lani ste v PU Maribor obravnavali 12.869 kaznivih dejanj, kar je 9,4 odstotka manj kot leto prej in 16 odstotkov vse kriminalitete v državi. Prometnih nesreč (5023)
je bilo za 34 odstotkov manj. Na cesti je umrlo 42 ljudi,
166 pa se jih je huje poškodovalo. Kakšni so podatki za
prvo polletje in kaj pričakujete ob koncu leta?

Koliko kaznivih dejanj na leto beležite in
katere oblike prevladujejo na območju
PU Maribor?

Podatki za letos so zelo ugodni.
Kljub porastu kaznivih
Kljub porastu števila kaznivih
dejanj smo povečali
dejanj smo povečali stopnjo
stopnjo preiskanosti
preiskanosti kaznivih dejanj
kaznivih dejanj za
za skoraj 10 odstotkov, kar
skoraj 10 odstotkov.
je odličen rezultat in samo
želim si, da ga obdržimo tudi v prihodnosti, kar bo seveda zelo
težko. Skoraj podvojilo se je število kaznivih dejanj s področja
gospodarske kriminalitete, v javnosti pa so zelo odmevale preiskave kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in korupcijskih
kaznivih dejanj.

Število kaznivih dejanj niha iz leta v leto, v zadnjih letih med 10.000 in 14.000. Več kot 90
odstotkov je kaznivih dejanj s področja splošne
kriminalitete, predvsem tatvin in vlomov, sledijo
kazniva dejanja gospodarske in organizirane
kriminalitete. Na področju gospodarske kriminalitete prevladujejo kazniva dejanja poslovnih
goljufij in poneverb, na področju organizirane
kriminalitete pa kazniva dejanja s področja prepovedanega prehoda meje ter neupravičene
proizvodnje in prometa z drogami.

Kakšna je njihova preiskanost v letih
med 2000 in 2008? Kakšen je trend?
Tako kot število kaznivih dejanj niha tudi njihova preiskanost. V zadnjih letih beležimo med
40- in 48-odstotno preiskanost kaznivih dejanj,
pozitivno odstopa trend preiskanosti v zadnjih
treh letih, ko se je preiskanost povišala z 42,4
na 48,7 odstotka. Ugoden trend preiskanosti se
nadaljuje tudi letos.

Število prometnih nesreč in hudo telesno poškodovanih se je
zmanjšalo za četrtino, število mrtvih pa s 24 na 14. Ugodni trendi
so tudi na področju javnega reda in miru, kjer prav tako beležimo
padec števila kršitev, ugodno stanje pa je tudi na področju varovanja zunanje schengenske meje, kjer smo z uspešnim delom nekatere poti ilegalnih migrantov preusmerili preko drugih držav. Na
žalost pa je potrebno kot negativno izpostaviti kršitve na športnih
prireditvah, kjer si želimo še boljšega sodelovanja z vsemi, ki lahko v teh primerih kakorkoli pripomorejo, da se stanje izboljša.

Danijel Lorbek, direktor Policijske uprave Maribor.

Mariborska konjenica.
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Slovenske zasebne varnostne družbe s tradicijo in odgovornostjo do družbe so stare že skoraj dve desetletji.
Odnos med varnostnimi službami in policijo pa se je v
tem času precej spremenil. Kaj menite o sodelovanju
med policijo in zasebnimi varnostnimi službami?

u

Glavni deficit pri varovanju bank
in sorodnih ustanov je na področju
tehničnega varovanja, predvsem
videonadzornih sistemov, ki so v
velikem številu neprimerni ali nekakovostno izvedeni.

Res je, da se je od ustanovitve prvih zasebno varnostnih služb po
osamosvojitvi Slovenije pa do danes pravna zakonodaja na tem
področju spreminjala in s tem nalagala policiji različne pristojnosti. Z gotovostjo lahko trdimo, da je odnos policistov do zasebno varnostnih subjektov profesionalen, korekten in jih dojemamo kot partnerje pri zagotavljanju varnosti oseb in premoženja.
Sodelovanje ocenjujemo kot dobro, seveda pa nobeno delo ni
opravljeno tako, da ga ne bi bilo mogoče opraviti še bolje – to je
gonilo napredka.

Kako je z zaposlovanjem v PU MB? Je za
izobraževanje dovolj zanimanja?
Kadrovska situacija na PU Maribor je podobna
kot na ostalih policijskih upravah. Dejstvo je,
da smo zelo dobro kadrovsko zasedeni v t.i.
schengenskih enotah, slabše pa na policijskih
enotah v notranjosti. Vendar se situacija na tem
področju izboljšuje, saj je trenutno na usposabljanju večje število policistov, prav v tem času pa
je v teku tudi razpis za novo generacijo policistov, za katero je na našem območju že tradicionalno veliko zanimanje.

Kako sodelujete z Varnostnim sosvetom mestne občine
Maribor?
Sodelovanje z Varnostnim sosvetom MO Maribor je odlično.
Prisotna je pozitivna klima, s čimer so podani pogoji, da se skupaj
lotevamo varnostnih vprašanj, ki zahtevajo širši pristop.

Kakšne so Vaše dosedanje izkušnje pri
sodelovanju s koncernom Sintal oziroma
s Sintalom Maribor?

Ali imajo ustanove, kjer imajo ljudje opraviti z denarjem,
dovolj usposobljene uslužbence, da se vedejo preudarno
v primeru ropov. Bi se dalo rop preprečiti?

Z vsemi zasebno varnostnimi službami, ki
delujejo na območju PU Maribor, sodelujemo
korektno. Zavedati se moramo dejstva, da je
policija v odnosu do zasebno varnostnih služb v
različnih funkcijah, po eni strani že opisani partnerski odnos, po drugi strani pa ji je zakonodajalec naložil tudi nadzorno funkcijo na nekaterih
področjih v odnosu do teh služb. Menimo, da so
dosedanje izkušnje in sodelovanje s koncernom
Sintal oziroma s Sintalom Maribor dobre.

Ni v pristojnosti policije, da bi ocenjevala usposobljenost
uslužbencev drugih ustanov. Vloga policije se je v zadnjem obdobju
spremenila, predvsem v okvirih sodelovanja z Združenjem bank
in znotraj njih z varnostnimi menedžerji. Povečala se je tudi vloga
zasebnega varovanja. Policija je vedno pripravljena sodelovati pri
izvedbi programov izobraževanj, v svojih preventivnih programih pa
redno podaja nasvete in napotila uslužbencem za ravnanje v primeru ropa. Glavni deficit pri varovanju bank in sorodnih ustanov je
na področju tehničnega varovanja, predvsem videonadzornih sistemov, ki so v velikem številu neprimerni ali nekakovostno izvedeni.
Ocenjujemo pa, da so bila ravnanja uslužbencev ob ropih ustrezna
in v skladu z navodili, ki so jim bila posredovana v preteklih letih.

pripravila Jana Petkovšek Štakul

Vedno pripravljeni - na štirih...

... in na dveh kolesih.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
V zadnjem trimesečju smo v podjetjih
koncerna Sintal zaposlili 113 oseb, od
tega 96 na delovnem mestu varnostnik in
tri na delovnem mestu varnostni tehnik.
Za reševanje iz dvigal smo usposobili 31,
za področje varstva pred ionizirajočimi
sevanji pa 29 zaposlenih. Pet zaposlenih
je pridobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik telesni stražar.

V vrtcu Kekec smo nadebudnežem predstavili poklic varnostnika.

Zgornja Štajerska

Ljubljana z okolico

družabno, delovno in informativno

pester konec leta

Naši varnostniki so poskrbeli za nemoten potek številnih družabnih
dogodkov, omeniti velja Oktoberfest, športno prireditev v Športnem parku
pod Pohorjem in glasbeni spektakel v Europarku, kjer smo varovali najbolj
priljubljenega imitatorja Michaela Jacksona. V enoti Kekec vrtca Pobrežje
smo predstavili poklic varnostnika.

Z zaključevanjem leta se veča obseg varovanja javnih
zbiranj s področja kulture in športa. Med drugim smo
za varnost skrbeli na prireditvah Festivala Ljubljana
v Križankah in na Ljubljanskem gradu, prireditvi v
Stiškem samostanu, na Betecejadi, otvoritvi Merkurja
v Šentvidu, Dnevu avtomehanikov na Vranskem ter na
domačih tekmah KK Union Olimpije, RK Krim in RK
Olimpija. Z rednim fizičnim varovanjem smo pričeli
na Občini Logatec, v Srednji šoli za gostinstvo in turizem in v novem trgovskem centru v Vižmarjih.

Z novimi tehničnimi sistemi smo opremili OŠ Križevci, Prometno šolo
Maribor, Messer Slovenija in druge, obstoječe sisteme pa smo posodabljali v Reiffeisen banki Šoštanj in NKB Maribor. V našem podjetju
pa posodabljamo okolico objekta, postavili bomo novo ograjo in uredili
dvorišča z večjim številom parkirnim mest, katerih vedno primankuje.

Na objektu Celovški dvori končujemo z montažo
tehničnega varovanja, tehnično smo opremili tudi
novi trgovini Deichmann in Big bang v Ljubljani.
V več poslovalnicah NLB smo posodobili sisteme
tehničnega varovanja, posodobili pa smo tudi videonadzor v objektu Tapro trgovina. Tehnično varovanje
objektov s prenosom signala na varnostno nadzorni
center ter interveniranje v primeru alarma smo pričeli izvajati v novih poslovalnicah Hoferja in Lidla, v
poslovalnici Slowatch na Čopovi ter v novih poslovalnicah Delavske hranilnice.

Spodnja Štajerska
ZA VSAKOGAR NEKAJ

Pričeli smo s fizičnim varovanjem trgovin Tuš v Šoštanju in Selnici ob Dravi.
Varovali smo tudi Mednarodni obrtni sejem 2009, Dorijev večer, dobrodelno prireditev Karitas 2009, koncerta Zdravka Čoliča in skupine Tabu,
otvoritev Spara Rače in tekme CMC Publikuma in KK Zlatorog Laško.
Večje alarmne sisteme smo namestili v Hotelu Medijske Toplice, Knjižnici
Celje, Merkurju in Eurospinu Negonje in Zdravstvenemu domu Rimske
Toplice. Zelo aktivni ostajamo tudi na področju pridobivanja novih
naročnikov storitve priklopa dvigal na varnostno nadzorni center.

Sodobni vozili za obrambne in varnostne namene.

Celjski obrtni sejem je obiskal tudi premier Borut Pahor.
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Posavje
VARUJEMO TEKME RK KRŠKO

Rokometni klub Krško, ki je letos iz druge slovenske
lige napredoval v prvo, nam je tudi v sezoni 2009-2010
zaupal varovanje vseh tekem, ki se odvijajo v športni
dvorani v Krškem. Za izbiro Sintala so jih prepričale
izkušnje z nami, saj smo se že v preteklih sezonah
pokazali kot kakovosten izvajalec storitev varovanja.

Šarmantni Oliver Dragojević je navdušil soboško občinstvo.

Prekmurje in Prlekija
KONCERTI SE VRSTIJO

Na varnostno nadzorni center smo priklopili 17 novih objektov, med njimi so
Logistični center Kema Puconci, Bioplinarno Dobrovnik in vrtca Gančani in
Gornja Radgona, za dodatnih osem objektov izvajamo vzdrževanje požarnih
sistemov. Varovali smo Martinov ples in koncerta Oliverja Dragojeviča in
skupine Prljavo kazalište v Murski Soboti. Za podjetje Saubermacher &
Komunala Murska Sobota bomo izvajali obhodno službo, za Art sound Jože
Ružič pa varovali vse koncerte, ki jih organizira. Zaradi povečanega obsega
dela smo v svoje vrste sprejeli dva nova sodelavca.

Rokometni klub Krško ima zagrete navijače.
Foto: Blaž Šunta / ePosavje.com

Dolenjska
RAZHODNJA 2009

Turistično društvo Čatež nam je ponovno zaupalo
varovanje prireditve Razhodnja 2009. To je zaključna
prireditev Popotovanja po Levstikovi poti od Litije do
Čateža, ki je bilo letos že 23. zapovrstjo in se ga je
udeležilo preko deset tisoč pohodnikov iz vse Evrope.
22 km dolga pot se je zaključila na Čatežu, kjer so
pripravili rezbarsko razstavo in osrednjo kulturno prireditev, ki ji je sledilo martinovanje.

Gorenjska
RECESIJA KOT IZZIV

Kljub recesiji, ki je našo regijo precej prizadela, smo bili v zadnjem delu
leta uspešni, kar nam daje še posebno potrditev, da so naše storitve kakovostne in naročniki zadovoljni. Tehnično varovanje smo namestili v stavbi
Kolpern Jesenice, osnovni šoli Cvetka Golarja, Vili Epos Bled in drugih, za
vse pa izvajamo tudi intervencije v primeru alarma.
Zaradi povečanih potreb po fizičnem varovanju smo zaposlili kar nekaj
novih sodelavcev. Izvajali smo dodatna usposabljanja na področju fizičnega
varovanja, še posebno varovanja v trgovinah, kar se je odrazilo v krepkem
povečanju števila posredovanj. Letošnje Priznanje koncerna Sintal za
odličnost sta prejela kar dva varnostnika z Gorenjske, ki sta prepričala s
svojo pridnostjo in pripadnostjo podjetju. Čestitamo!

Notranjska
OD MOTO ZBORA DO TRŽNICE

Dva nova sodelavca smo usposobili za fizično
varovanje nove upravne stavbe Logatec, v kateri od
konca novembra med ostalimi domujejo tudi Občina,
Upravna enota, DURS, Pošta in A-banka.
Med našimi novimi naročniki priklopa na VNC so
Servis vozil Kalister Ilirska Bistrica, Trgovina Marof
Pivka in Enota krmila Pivka, pridobili pa smo tudi
novega naročnika storitve prevoza denarja.
Pod budnim očesom naših varnostnikov so svoj pestri
program gladko izpeljali prireditelji tradicionalnih
prireditev na ilirskobistriškem koncu in sicer Moto
zbora, Kmetijske tržnice ter Gobarskega praznika, za
red pa smo poskrbeli tudi na koncertu skupine Čuki.

Objekt Kolpern, ki ima bogato rudarsko zgodovino, smo
opremili s sistemom za tehnično varovanje.
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Severna Primorska

Južna Primorska

VAROVALI STARO OROŽJE

VARNO V ŠOLAH IN NA PRIREDITVAH

Varovali smo prireditev Srečanje s preteklostjo v organizaciji društva Soška fronta, koncert Robinova zabava Radia Robin, Sejem zbirateljev starega orožja in
tekme v malem nogometu pod okriljem KMN Gorica.
V nakupovalnem centru Nova Gorica smo preprečili
devet tatvin, v podjetju za distribucijo barvnih kovin pa
smo prijeli storilca kaznivega dejanja.

Z začetkom šolskega leta varujemo dve srednji šoli, Gimnazijo Koper in
Srednjo ekonomsko poslovno šolo Koper. Število naročnikov prevoza
denarja se je povečalo za dva, na varnostno nadzorni center smo priklopili
osem novih naročnikov.
Na obalnem območju so se odvijale številne prireditve, na katerih smo
poskrbeli, da so minile brez incidentov. Med odmevnejšimi naj omenimo
Mesto pleše v Kopru, otvoritev koprskega gledališča, dvodnevno prireditev
Sladka Istra, Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem in
Koncert v Koštaboni za zaključek motoristične sezone, pa tudi tekme
rokometnega kluba Cimos Koper, rokometnega društva Istrabenz plini
Izola in košarkarskega kluba Koper. Ekipa varnostnikov, ki so pri delu
oboroženi, se je urila v strelskih veščinah.

Zbiratelj orožje na ogled postavi...

Koroška
POSKRBELI ZA TEHNIČNO VAROVANJE

Preteklo trimesečje smo bili še posebej dejavni
na področju tehničnega varovanja. Uspešno smo
zaključili večja projekta vgradnje video nadzora
za podjetje TT Okroglica in skupino Fori. Opravili
smo veliko servisov protivlomnih in protipožarnih
sistemov in pogodbenih vzdrževanj, sodelovali
smo pri pregledih protipožarnih sistemov s strani
pooblaščenih preglednikov, protivlomni sistem in video sistem pa smo vgradili v KC Ravne na Koroškem.

Primorski interventi so se urili v streljanju.

Kočevska regija
RAZGIBANO TUDI V KOČEVJU

Med novimi objekti, na katerih izvajamo intervencijo
v primeru vlomnega alarma sta Trgoavto Slovenska
Bistrica in Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, odzvali
pa se bomo tudi na morebiten požarni alarm v prevaljski podružnici Papir Servisa. Na novo opravljamo
odvode gotovine za pet trgovin. Opravili smo tudi
nekaj izrednih fizičnih varovanj za Javni zavod Spotur,
Mestno občino Slovenj Gradec ter objekte podjetja
Lidl, obhodno varovanje pa po novem opravljamo za
nekaj lokalov v centru Slovenj Gradca.

Varovali smo več tradicionalnih prireditev, kot sta Urbanova noč in Ribniški
semenj. Obnovili smo pogodbe o varovanju objektov Komunale Kočevje ter
pričeli s tehničnim varovanjem Gradbenih elementov Kovinoplastike Lož.
Preprečili smo nekaj tatvin v trgovinah. Varnostnik intervent je oktobra
v trgovskem centru Tuš Kočevje zalotil tri vlomilce, ki so bili s pomočjo
policije tudi prijeti v objektu.
Sintal Eko
V ZNAMENJU GENERALNIH ČIŠČENJ

V preteklih mesecih smo opravili vrsto generalnih čiščenj, med drugim v
Pivovarni Union, Kmetijski zadrugi Metlika PE Ljubljana, na Techtradeu,
Ljubljanski borzi in Novomatu. Prevladovala so dela na področju čiščenja
steklenih površin in čiščenja tekstilnih površin.
Na področju upravljanja zgradb je bila prenovljena fasada stanovanjske enote na Koseskega ulici. Financiranje je delno potekalo preko
eko skladov.
Uspešno smo zaključili večja projekta
vgradnje video nadzora.
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V SINTALOVI mREŽI
našli so jih pod stropom
Naši varnostniki so spet policiji UMETNIKI NA NAPAČNEM MESTU
predali lepo četico zlikovcev. Ljubljana, 26.9. - Varnostnik v BTC je Kočevje, 18.10. – Naši varnostniki so skuopazil fanta, ki sta po steni risala grafit. paj s policisti v Tuševem centru preprečili
Preprečili so tudi požar.
PRAZNIČNO SLIKANJE
Kranj, 5.9. - Neznanec je poskusil odtujiti fotoaparat znamke Nikon. Na njegovo
žalost so ga varnostnice Interspara ujele.

PRENOVA KOPALNICE ODPADLA
Lukovica, 5.9. - Interventi so bili obveščeni, da se na območju Hoferja nepooblaščeno zadržujejo neznanci. Za objektom so opazili tri osebe, ki so odtujile
več kompletov sanitarnih armatur, in jih
zadržali do prihoda policije.

pranje UMAZANega PERILa
Kranj, 5.9. - V Qlandiji je varnostnik predal policiji osebo, ki je očitno želela prati
umazano perilo, saj si je za odtujitev pripravila za 95 evrov pralnega praška.

POSVETILI SO JIM
Koper, 16.9. - Videonadzornik v Hipermarketu je opazil tri fante, ki so iz škatel
jemali svetilke in jih spravljali v žepe.
Varnostniki so jih predali policistom.

NAPORNA POTOVANJA
Kranj, 23.9. - Neznanec si je želel olajšati
potovanja z napravo za navigacijo v vrednosti 150 evrov, zato si jo je v Intersparu
pripravil na odtujitev. Izpeljavo načrta so
mu preprečile pozorne oči varnostnikov.

SKUPNI NAČRT OBRODIL SADOVE
Idrija, 25.9. – Nočni varnostnik v Kolektorju je prek video nadzora opazil tri
osebe pri kontejnerjih z odpadnim bakrom. Poklical je interventa in policiste
in skupaj so skovali načrt. Varnostnik je
dogajanje še naprej spremljal prek video
nadzora, intervent pa se je zapeljal do
tatičev in jih pognal v beg proti izhodu,
kjer so padli v naročje policijske patrulje.

še naprej bo ZASPAN
Kranj, 25.9. - Verjetno zelo zaspani
neznanec si je v Intersparu pripravil kar
za 120 eurov kave, ki pa je ostala na polici,
saj mu je namero preprečil varnostnik.

Hotela sta zbežati, varnostnik in intervent pa sta ju zadržala do prihoda policije
zaradi poškodovanja tuje lastnine.

PREPREČILI VELIK POŽAR
Ljubljana, 30.9. - Varnostnika, ki sta izvajala nadzor objekta Tuš, sta na območju
sosednje stavbe opazila goreče vozilo.
Grozilo je, da se požar razširi na bližnje
poslopje. Obvestila sta gasilce in policijo,
zavarovala dostop do vozila in nudila
pomoč pri gašenju požara.

NEPLEMENITI NAMENI
Nova Gorica, 2. 10. – Zaradi ponavljajočih
se kraj na območju skladišča plemenitih kovin so interventi postavili zasedo.
Zasačili so tatu, ki si je za odvoz pripravljal pakete odpadnega aluminija in
bakra, in ga zadržala do prihoda policije.

PREPOVEDAN SADEŽ
Ljubljana, 4.10. - Varnostnik v BTC je na
tržnici zalotil starejšega gospoda pri kraji
sadja in ga zadržal do prihoda policije.

IZPRAZNILI SO MU ŽEPE
Koper, 6.10. - Videonadzornik v Hipermarketu je pazil osebo, ki si je v žep hlač
spravljala artikle. Ker jih na blagajni ni
plačala, jo je povabil na pregled in ugotovil, da jih je za 20 evrov. Osebo je v nadaljnji postopek prevzela policija.

DIETA in PRIJETEN VONJ
Kranj, 9.10. - Varnostnik v Intersparu je
preprečil krajo prehrambenih artiklov in
pralnega praška v vrednosti 330 evrov, ki
si jih je neznanec pripravil za odtujitev.

UJELI IZMUZLJIVKO
Koper, 10.10. - V Hipermarketu je varnostnik povabil starejšo žensko na kontrolo iznosa blaga, ki je pokazala, da ima
pri sebi neplačane artikle. Ženska si je že
prejšnji dan nabrala blago, a ga je vrnila
v trgovino, ko je pri blagajni opazila varnostnike. Varnostnik jo je predal policiji.



krajo cigaret v vrednosti 3.000 evrov.
Tatovi, ki so jih zalotili v trgovini, so se
skrili pod spuščen strop restavracije, kjer
jih je izsledil policijski pes z vodnikom.

NAMOČILO GA JE SUHO MESO
Brežice, 2.11. - V Sparu je naš varnostnik
preprečil krajo dveh suhomesnatih izdelkov v vrednosti 16 evrov, ki jih je storilec
skril pod zgornje oblačilo.

V NAGLICI POZABILI VOZILO
Ljubljana, 4.11. - Intervent, ki se je odzval
na alarm v trgovini Dolar, je pregnal tri
vlomilce, ki so bili v naglici primorani na
prizorišču pustili osebno vozilo. Iz notranjosti trgovine so odtujili makete telefonov
in nekaj prodajnih artiklov, od katerih so
jih veliko med begom izgubili.

NASILJE ALKOHOLNIH HLAPOV
Bertoki, 6.11. - Intervent je skušal
umiriti vinjeno osebo, ki je nadlegovala
ljudi v marketu. Oseba je proti interventu
zamahnila s steklenico, ga pljuvala in
brcala. Intervent je uporabil strokovni prijem in osebo zadržal do prihoda policije.

POZABILA PLAČATI
Krško, 7.11. - Varnostnik v trgovini Spar
je preprečil krajo več artiklov v vrednosti
15 evrov, ki jih je storilka skrila v torbo.

uigran par
Trebnje, 14.11. - Varnostnik v trgovini Spar je preprečil krajo več artiklov v
skupni vrednosti 70 evrov, ki jih je tatica
skrila v torbico in v vrečko, po katero je
nameravala iti v trgovino, ko bi del artiklov že prenesla v avto, v katerem jo je
čakal mož.

PREISKOVAL SMETI
Velika Loka, 15.11. - Intervent je po
sproženem alarmu na objektu KZ v ograjenem in varovanem dvorišču objekta
zalotil storilca, ki je z brskanjen po kontejnerju sprožil alarm, in ga predal policiji.
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XII. skupščina Zbornice in
X. strokovni posvet
16. septembra je Zbornica za razvoj
slovenskega zasebnega varovanja organizirala XII. redno skupščino članov
Zbornice. Kot slavnostni govornik
se je skupščine udeležil predsednik
Državnega sveta RS g. Blaž Kavčič.
Predsednik Državnega sveta je v svojem govoru
poudaril pomembnost medsebojnega sodelovanja na področju sprememb zakonodaje
zasebnega varovanja, med drugim tudi vlogo
Državnega sveta pri vložitvi veta za presojo
ustavnosti zakona o zasebnem varovanju.
Skupščine se je skupno udeležilo 76,82 odstotkov vseh članov, ki so poleg poročil posameznih
organov Zbornice in ciljev Zbornice za prihodnje
obdobje za člana Upravnega odbora potrdili g.
mag. Stojana Binderja, za predsednika častnega
razsodišča pa g. Iva Writzla.

“Skupščina Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je soglasno podprla kodeks etike zaposlenih v
zasebnem varovanju.”
Tadeja Kamnikar,
sodelavka ZRSZV

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, g. mag.
Samo Hribar Milič, je v svojem slavnostnem govoru poudaril, da
je zasebno varovanje kompleksna gospodarska dejavnost, kjer je
nujno potreben širši razvoj dejavnosti, ki sega izven meja dejavnosti organov, kot so policija, gasilci ipd. Med protikriznimi ukrepi
je poudaril povečanje kreditne aktivnosti, zagotovitev likvidnosti,
črpanje evropskih sredstev, razbremenitev gospodarstva.
V okviru posveta je Zbornica podelila Državnemu svetu RS in
evropskim strokovnjakom iz Madžarske, Srbije, Bolgarije in
Romunije zahvale za izjemen delovni prispevek na področju razvoja slovenskega zasebnega varovanja.
Tadeja Kamnikar
sodelavka ZRSZV

Skupščina Zbornice je soglasno podprla kodeks
etike zaposlenih v zasebnem varovanju, ki si ga
lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
V drugi polovici meseca oktobra je Zbornica
organizirala X. strokovni posvet na temo
»zasebno varovanje – predlogi zakonskega urejanja«. Posveta so se udeležili tuji in domači
strokovnjaki, ki so soglasno ugotovili nujnost
spremembe obstoječe zakonodaje na področju
zasebnega varovanja v Sloveniji. V zaključnem
delu konference so iz prispevkov oblikovali
stališča in izhodišča za bodoče zakonsko urejanje področja zasebnega varovanja, ki si jih
ravno tako lahko ogledate na naši spletni strani.

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja vabi k vpisu v
izobraževalni program:

tehnik varovanja / tehnica varovanja
Vljudno vabljeni k vpisu v pomladanski rok pričetka izobraževanja,
saj je dvig strokovnosti eden izmed temeljnih ciljev naše panoge. Z
uspešno zaključenim izobraževalnim programom tehnik / tehnica
varovanja lahko slušatelj nadaljuje študij na višjih in visokošolskih
programih in pod posebnimi pogoji tudi na univerzitetni ravni.
V izobraževalni program se lahko vpišejo kandidati, ki so:
- uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje
- zaključili nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje
po prejšnjih predpisih
- neuspešno oziroma prekinjeno šolanje - dokvalifikacija
- uspešno zaključili srednje strokovno izobraževanje - prekvalifikacija.
Predavanja so organizirana tako, da hkrati potekajo iz največ
štirih predmetov. Vsak posamezni predmet se zaključi z izpitom.
Predavanja potekajo dvakrat do štirikrat tedensko po 16.00 uri.
Študij se zaključi s poklicno maturo.

X. strokovni posvet (g. mag. Samo Hribar Milič, g.
Ingo Paš, univ.dipl.iur., g. dr. Miroslav Žaberl)
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sintal obala
Sintal Obala s svojimi storitvami varovanja pokriva
področje občin Koper, Izola, Piran, Divača, Sežana,
Hrpelje-Kozina in Komen.
Intervencijske skupine imamo organizirane na območju Kopra in
okolice, na območju Izole do Portoroža in okolice ter na območju
Sežane in okolice. Na območju Sežane, ki pokriva dobršen del
Krasa, načrtujemo ureditev prostora za potrebe intervencijske
skupine Sežana. Administrativna dela opravljamo na sedežu podjetja v Kopru.
V podjetju je zaposlenih 54 ljudi, od tega je 34 varnostnikov, 14
interventov in prevoznikov denarja in trije varnostni tehniki ter
pooblaščen inženir varnostnih sistemov.
Trenutno imamo štiri licence na področju varovanja in sicer licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, licenco za prevoz
in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, licenco za
varovanje ljudi in premoženja ter licenco za načrtovanje varnostnih sistemov. V bodoče imamo namen pridobiti tudi licenco za
varovanje javnih zbiranj.
Število tehnično varovanih objektov presega število 650, obhodno
varovanih objektov pa število 20. Redno fizično varovanje izvajamo na 17 objektih, med katerimi je kar nekaj večjih podjetij, kot
so Cimos, Tomos, Zavarovalnica Adriatic Slovenica, ter trgovska
centra Supernova in Mercator. Zelo uspešni smo pri varovanju
trgovin. V letošnjem letu smo zabeležili že več kot 50 preprečitev
kraj. Storitev prevoza gotovine izvajamo za približno 100 odjemnih mest.
Samostojno izvajamo montaže in servisiranje protivlomnih,
protipožarnih in videonadzornih sistemov ter sistemov pristopne kontrole. Vseskozi težimo k izboljševanju kakovosti na vseh
področjih, ki jih opravljamo.

OSEBNA IZKAZNICA
Sintal Obala d.o.o.
Ankaranska cesta 5c, Koper
Tel: 05 663 22 60
Fax: 05 663 22 63
e-mail: obala@sintal.si
Naš vozni park obsega deset vozil za potrebe
intervencije, prevoza gotovine, tehnike, komerciale in vodstva.
Zaposleni se redno udeležujemo izobraževanj
ter sestankov na ravni koncerna. Na ravni podjetja enkrat tedensko izvajamo operativni sestanek, kjer se vodje posameznih skupin ukvarjajo s tekočo problematiko. Enkrat do dvakrat
na mesec organiziramo tudi sestanek intervencije in prevoza gotovine, kjer prav tako rešujemo
tekočo problematiko in zaposlene seznanjamo z
novostmi v panogi.
Za uspešno delovanje podjetja so zelo pomembni dobri medsebojnimi odnosi, katere ohranjamo z rednim druženjem na piknikih, igranjem
bowlinga in podobnimi aktivnostmi.
Seveda so zelo pomembni tudi dobri poslovni
odnosi z naročniki. Te vzdržujemo z rednimi
obiski, na katerih se pogovarjamo o uspešnosti
poslovanja in o morebitnih pripombah in pohvalah. Povratne informacije naročnikov seveda
upoštevamo in temu primerno tudi prilagajamo
svoje delo.

Na operativnih sestankih se ukvarjamo s tekočo problematiko.
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Denis Černjavski
direktor Sintala Obale

Denis Černjavski, direktor Sintala Obale.
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IR BARIERE VIDICON
Poleg senzorjev, ki smo jih predstavili
v prejšnji številki Sintalčka, smo se v
Sintalu na podlagi rezultatov testiranj
odločili tudi za novo linijo IR barier
istega proizvajalca, podjetja Vidicon.

“Prednost novih barier je predvsem v
večjem številu žarkov med oddajnim
in sprejemnim delom IR bariere, kar
dela senzor zanesljivejši.“
Igor Rot,
direktor projektive

Prednost novih barier je predvsem v večjem
številu žarkov med oddajnim in sprejemnim
delom IR bariere, kar dela senzor zanesljivejši,
saj je možnost preskakovanja ali podvlačenja
znižana na minimum. IR bariere imajo različne

VIDD-60

domete in se lahko uporabljajo tako za notranje kot zunanje
varovanje. Tehnični podatki so prikazani v spodnji tabeli.
Igor Rot
direktor projektive

VIDD-100

VIDT-100

VIDQ-100

VIDQ-250

4

4

Oblika

Domet
Število žarkov

60m (zunaj)
180m (znotraj)

100m (zunaj)
300m (znotraj)

2

Odzivni čas

2

3

50-700 ms (nastavljivo)

50-500 ms (nastavljivo)

Alarmni izhod

relejski izhod DC30V/ 0,5A max.

Napajanje in
napetost

12-24Vdc,
11-18Vac

Delovni tok

max. 80 mA

max. 40 mA

Delovna temperatura

100 mA

105 mA

n.p.

n.p.

n.p.

-25°C do +55°C

Sabotažni izhod

30Vdc/ 0,5A max.

Nastavitev kota
(horizontalno)

180° (±90°)

Nastavitev kota
(vertikalno)

20° (±10°)

Teža

sprejemnik: 300g,
oddajnik: 300g

Zaščita pred
zamrznitvijo

/

/

/

ogrevano ohišje

ogrevano ohišje

Druge funkcije

/

/

/

izhod za test,
LED indikator

izhod za test,
LED indikator

Preglednica osnovnih značilnosti infrardečih (IR) barier podjetja Vidicon.
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VARNOST BANK V ZDA
Danes velika večina bančnih ropov ne vključuje zamaskiranih razbojnikov, ki s puško vdrejo v banko.
Pravzaprav zdaj večina bančnih roparjev sploh ne
prestopi praga banke. Banke oropajo preko organiziranih spletnih prevar, prevar s kreditnimi karticami,
ponarejenimi čeki…
Maureen Holteen, neodvisna svetovalka za bančno varnost, do
lanskega leta podpredsednica in regionalna varnostna managerka
banke Key Bank, pravi da profesionalni ponarejevalci čekov za prevaro potrebujejo le računalnik, skener in tiskalnik. Lahko sedijo
doma v copatih in z goljufijo postanejo milijonarji.
Kljub temu so ropi bank še vedno ena glavnih skrbi odgovornih za
varnost v bankah. Banke se soočajo s širokim razponom varnostnih izzivov in zato uporabljajo vrsto različnih strategij, temeljno pa
je dobro usposabljanje uslužbencev in vlaganje v infrastrukturo.

Številke in statistike
Po statističnih podatkih FBI o bančnem kriminalu se je v letu 2008
zgodilo 6.700 ropov finančnih institucij, 121 vlomov in 26 kraj. Leto
prej je bilo skupno prijavljenih 84 tovrstnih dogodkov več. Znesek
izgube zaradi ropov je znašal 61,9 milijona dolarjev, ropi pa so
imeli za posledico 21 smrti, v 1.734 primerih je bilo uporabljeno
orožje, v 2.839 primerih pa so roparji grozili, da ga bodo uporabili.
FBI tesno sodeluje z bankami preko široke mreže uradov, ki so
povezani z bančnimi koordinatorji za rope. Vzdržuje tudi podatkovno bazo bančnih ropov, ki vključuje podrobne informacije o bančnih
ropih in o roparjih. Na osnovi teh podatkov lahko naredijo poizvedbo in identificirajo serijske roparje. Ob identifikaciji značilnosti
posameznika FBI posreduje te informacije primernemu bančnemu
varnostnemu uradniku in drugim varnostnim skupinam.

Socialno mreženje

sko že zgodilo. Ropar si je premislil in oropal
sosednjo banko. Ujeli so ga na osnovi posnetka
video nadzorne kamere.

Zavedanje
Osebje, ki je v neposrednem stiku s strankami
mora razumeti vsa pravila in predpise banke,
fizično varnostno infrastrukturo, potrebno ga je
izuriti, da je pozorno in da zna prepoznati možne
znake prevar, ki se ves čas spreminjajo.

Boljše kadrovanje
Avtomatizirane metode identifikacije in sistemi
za zaznavanje, ki temeljijo na pravilih, lahko
pomagajo banki odkriti goljufijo, vendar pa je
bistven človeški faktor - pomembno je, da banke in vsi njihovi podizvajalci in partnerji zaposlijo
zaupanja vredne ljudi. Prav tako je zelo pomemben tudi dobro upravljan nadzor dostopa.

Varnostni načrt
Da bi zagotovili kar najvišjo možno stopnjo
varnosti, je potrebno narediti dober varnostni
načrt, ki združuje vsa varnostna orodja, nato pa
se ga tudi dosledno držati.
Varovanje je dosti več kot le ukvarjanje z alarmi,
obarvanim denarjem in kamerami. Potrebno ga
je integrirati v vsakodnevne dejavnosti institucije. Efektivni varnostni program spodbuja varnostno osveščeno delovno okolje, kjer so zdrave
poslovne prakse norma, ne pa izjema. Vse to pa
je velikega pomena za poslovni ugled institucije,
saj traja leta, da ga dosežeš, samo trenutek, da
ga uničiš, in večnost, da ga ponovno zgradiš.

Širitev in izmenjevanje pridobljenih informacij med različnimi
organi kazenskega pregona so bistvenega pomena pri boju z
bančnim kriminalom, pravi Bill Thompson, bivši varnostni direktor za Fifth Third Bank, ki je ustanovil mrežno organizacijo SOFIA,
ki deluje po tem principu. Po njegovih besedah so tovrstne organizacije neprecenljive, saj so preko njih rešili več zločinov kot s
katerokoli drugo metodo.

pripravila Sanda Zakrajšek

Osebje, ki je v stiku s strankami, je potrebno redno usposabljati.
Stik z očmi, nasmeh in pozdrav je odvrnil od ropa že marsikaterega potencialnega roparja. V Key Bank se je Holteenovi to dejanRopi so še vedno ena glavnih skrbi
odgovornih za varnost v bankah.
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VIDEO NADZOR IN
ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV (2.)
Video nadzor se lahko uporablja v
določenih primeri z omejitvami, ki so
med drugim predpisane v zakonu o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

„Če varnostnik na monitorju lahko
spremlja le trenutno dogajanje,
sklenitev pogodbe o obdelavi
osebnih podatkov ni potrebna.“

Dostop v poslovne prostore
Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se lahko izvaja, če je to
potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi
zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali
iz prostorov ali če zaradi narave dela obstaja
možnost ogrožanja zaposlenih. O izvajanju in
razlogih za uvedbo videonadzora potrebno pisno obvestiti vse zaposlene, ki opravljajo delo v
nadzorovanem prostoru.

Notranjost delovnih prostorov
Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih,
kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali
premoženja ali za varovanje tajnih podatkov
ter poslovnih skrivnosti, tega namena pa ni
možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor
se lahko izvaja le v tistih delih prostorov, kjer
je potrebno varovati prej navedene interese.
Prepovedano je izvajati videonadzor v delovnih
prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih.
Zaposleni morajo biti pred začetkom izvajanja videonadzora znotraj delovnih prostorov
vnaprej pisno obveščeni o njegovem izvajanju.
Delodajalec se mora pred uvedbo videonadzora znotraj delovnih prostorih posvetovati z
reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu.

Večstanovanjske stavbe
Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko
uvede le, če je to potrebno za varnost ljudi in
premoženja. Za uvedbo je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70
odstotkov solastniških deležev.
Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se
lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov
večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni pros-

Andrej Pilko,
direktor FIT varovanja

tori. Prepovedano je izvajati videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za hišnika. Prav tako je prepovedano z videonadzornim sistemom snemati vhode v posamezna stanovanja.
Prepovedano je omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke.

Izvajanje videonadzora s strani fizičnih oseb
ZVOP-1 se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko življenje
ali za druge domače potrebe, kadar gre samo za nadzor nad zasebno posestjo posameznika. Kamere pa ne smejo biti usmerjene
tja, kjer se izven posesti tistega, ki izvaja videonadzor, gibljejo tudi
drugi. Izvajalec videonadzora, ki snema druge ljudi na zemljišču
izven meja svojih nepremičnin brez dovoljenja in njihove vednosti,
je za svoja dejanja kazensko odgovoren.

Pogodbena obdelava videoposnetkov
ZVOP-1 dopušča glede izvajanja videonadzora dve možnosti:
• videonadzor upravljavec zbirke osebnih podatkov izvaja sam,
• upravljavec zbirke osebnih podatkov izvajanje videonadzora s
pogodbenim razmerjem prenese na drugo osebo. Medsebojne
pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo, ki mora biti sklenjena
v pisni obliki in mora vsebovati tudi dogovor o postopkih in ukrepih
za zavarovanje osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov
nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih
podatkov. V primeru prenehanja pogodbenega obdelovalca se
osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu
osebnih podatkov.
V primeru, da varnostnik ne more pregledovati videoposnetkov,
oziroma da lahko na monitorju spremlja le trenutno dogajanje,
ki ga snemajo kamere, ne gre za pogodbeno obdelavo osebnih
podatkov v smislu ZVOP-1, zato sklenitev pogodbe o pogodbeni
obdelavi ni potrebna.
Andrej Pilko
direktor FIT varovanja
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SEJEM ČIŠČENJA V BERLINU
Konec septembra smo predstavniki Sintala Eko
obiskali strokovni sejem v Berlinu na temo čiščenja
in vzdrževanja objektov.
Na skoraj 25.000 m2 se je predstavilo približno 350 razstavljalcev iz
24 držav, letošnji obisk sejma pa je po navedbah organizatorja presegel vse dosedanje, saj si je sejem ogledalo preko 14.000 obiskovalcev iz več kot 40 držav.
Na sejmu je bilo opaziti številne inovativne čistilne naprave, od
katerih velja omeniti robotizirane čistilne naprave z vgrajenimi
senzorji za zaznavanje ovir, namenjene čiščenju velikih notranjih
površin. Nadalje je pozornost pritegnila naprava, ki s pomočjo peskanja omogoča odstranjevanje grafitov s fasad, in denimo naprava,
ki s pomočjo vodne pare služi odstranjevanju žvečilnih gumijev s
pohodnih površin, zanimiva pa je bila tudi sodobna teleskopska
naprava za čiščenje steklenih površin do višine 15 m, s katero
upravlja le ena oseba, istočasno s čiščenjem površine pa se vrši
tudi vsesavanje umazanije, ki se tako ne poceja po fasadi. V nedogled bi lahko naštevali najrazličnejše naprave za urejanje okolice,
od pometačev, frez za čiščenje snega, sesalnikov listja ipd.

„Z obiski sejmov lažje
sledimo novostim, ki
se porajajo na naših
področjih.”
Matej Gaberšek,
upravnik

nosti in zanimivosti lahko posvečali vsaj še
nekaj dni, vsi pa smo bili enotnega mnenja,
da je Berlin kljub geografski in populacijski
velikosti zelo umirjeno, prijetno mesto, kamor
bi se zagotovo vrnili.
Matej Gaberšek
upravnik

Poleg naprav so bila na sejmu predstavljena številna čistilna sredstva, ki morajo v današnjem času zadostiti predvsem kriterijem,
kot so večopravilnost, varstvo okolja in varčnost.
Sejemski obiski so vsekakor dobra oblika izobraževanja zaposlenih glede sledenja novostim, ki se porajajo na naših področjih.
V prostem času, ki nam je ostal na razpolago, smo si z veseljem
ogledali nekatere znamenitosti mesta, ki bi se jim zaradi številč-

Prosti čas smo izkoristili za ogled znamenitosti Berlina.

Berlinski sejem na temo čiščenja in vzdrževanja je presegel vsa pričakovanja.

Prikaz čiščenja z mehko vodo.
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naših najboljših dvajset
Ob koncu leta smo najboljšim sodelavcem že tradicionalno podelili Priznanja koncerna Sintal
za odličnost. Dvajset ambasadorjev našega podjetja z vseh koncev Slovenije smo povabili v
ljubljansko Dramo in jih tam predstavili tudi našim naročnikom.

Dušan Gradišnik,
tehnik,
Zgornja Štajerska

Dušan Gradišnik je vodja tehnike na
področju Zgornje Štajerske. Odlikuje
ga delavnost, iznajdljivost in znanje,
ki ga deli s sodelavci. Je priljubljen,
vedno dobre volje in daje pozitivno
energijo celotnemu kolektivu. Je oče
dveh sinov, v prostem času gradi hišo
in igra nogomet.

Bojan Kirn iz okolice Otočca kot
varnostnik dela že preko 30 let, v
Sintalu pa od leta 2004. Delo opravlja na različnih objektih na območju
Dolenjske in Posavja. Je vesten,
odgovoren in pripaden podjetju. Tudi
pri izrednih varovanjih je vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

Bojan Kirn,
varnostnik,
Dolenjska

Martin Polajžer,
varnostnik,
Zgornja Štajerska

Martin Polajžer je zanesljiv in predan
delavec. Opravlja delo varnostnika s
posebnimi nalogami. Pokazal se je
kot zelo požrtvovalen in pošten, zato
je vzoren mentor mlajšim generacijam, ki jih uvaja v delo. Čeprav je kariero začel kot električar, je bila njegova največja želja postati varnostnik.

Varnostnik Jožef Ribič prihaja iz okolice Krškega. Varovanje opravlja v
trgovskih objektih in bankah v Posavju
ter na različnih prireditvah. Delo varnostnika opravlja z velikim ponosom
in veseljem ter veliko odgovornostjo.
V prostem času se ukvarja z vinogradom in pridelavo cvička.

Jožef Ribič,
varnostnik,
Posavje

Darinka Vezovnik,
varnostnica,
Koroška

Darinka Vezovnik je varnostnica v
trgovskem centru. Poslovodkinja
je zelo zadovoljna z njenim delom,
saj ga opravlja z veseljem in veliko
odgovornostjo. Darinka je mati samohranilka dveh hčerk. Veliko prostega
časa preživi v naravi, rada se sprehaja in kolesari, zvečer pa bere.

Jože Knavs živi v Podklancu pri
Sodražici. Pri nas je zaposlen že od
leta 1986. Ima ogromno izkušenj s
fizičnim varovanjem objektov in kot
varnostnik intervent. Delo opravlja
zelo prizadevno in vestno, svoje znanje
in izkušnje pa prenaša na sodelavce.
Proste urice preživi v gozdu na lovu.

Jože Knavs,
varnostnik,
Kočevje

Matjaž Cestnik,
intervent,
Spodnja Štajerska

Matjaž Cestnik prihaja iz Laškega.
Še posebej se je izkazal kot savinjski intervent, saj je zalotil že veliko
nepridipravov. Je tudi vodja večine
prireditev. Izkazal se je z veliko pridnostjo in vestnostjo, tudi v prostem
času je vedno pripravljen pomagati
rešiti problem.

Varnostnica Jana Pogačnik prihaja iz
Krope in je mati treh otrok. Svoje delo
opravlja vestno, z veseljem in tudi
izven delovnega časa rada priskoči
na pomoč sodelavcem. Najraje dela
na prireditvah športne narave. Njeni
hobiji so pohodništvo, rada se predaja
morskim užitkom in prebira knjige.

Jana Pogačnik,
varnostnica,
Gorenjska

Drago Golež,
varnostnik,
Spodnja Štajerska

Drago Golež prihaja iz Šentvida pri
Grobelnem. V Sintalu Celje je zaposlen
že od leta 1981. Je vesten in vzoren
delavec, ki skrbno nadzoruje objekte, ki so mu zaupani v varovanje, kar
potrjujejo tudi naročniki. V prostem
času se rad ukvarja s športom, vozi s
štirikolesnikom in uživa v naravi.

Boštjan Bogataj izvaja naloge v intervencijski enoti Kranj, hkrati pa je vodja
štiridesetih varnostnikov. Delo interventa z veseljem opravlja, ker meni,
da je razgibano in zanimivo. Vedno je
vesel in dobre volje. Prosti čas najraje
preživlja s sinovoma, njegova hobija
sta rekreacija in planinarjenje.

Boštjan Bogataj,
varnostnik,
Gorenjska
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Nagrajence iz različnih regij in področij dela
vsako leto predlagajo vodje posameznih enot.
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Nekateri so se izkazali skozi dolgoletno delo,
drugi pa so veliko pokazali v krajšem času.

Jožko Kozlevčar,
varnostnik,
Ljubljana z okolico

Jožko Kozlevčar delo varnostnika
opravlja zvesto in profesionalno. Svoje
delo ima rad tudi zato, ker se dobro
počuti v kolektivu. Zadovoljen je tudi s
svojim nadrejenim ter poslovodji trgovin. V prostem času se posveča svoji
družini ter, če se le pokaže priložnost,
za sprostitev nabira gobe.

Intervent Damjan Berdik ne pozna
besede ne, ko dobi nalogo, in jo vedno izpelje do konca, čeprav to zahteva
dodatno njegovo angažiranost. Vedno
je pripravljen vskočiti na pomoč, ko je
kdo od sodelavcev odsoten. S svojim
odnosom do dela in podjetja je vzor
svojim sodelavcem.

Damjan Berdik,
vodja izmene,
Ljubljana z okolico

Mihael Urbančič,
varnostnik,
Ljubljana z okolico

Varnostnik Mihael Urbančič študira
na Filozofski fakulteti. Poklic varnostnika ga zelo veseli, ker rad dela
z ljudmi. Zadovoljen je tudi s sodelavci, pravi, da je kolektiv dober. Rad
ima šport, za svojo telesno kondicijo skrbi z igranjem košarke in s
kolesarjenjem.

Boris Vogrinec opravlja delo interventa v Postojni, po potrebi pa tudi
v Sežani. Zavzet je tudi na področju
varovanja prireditev. Všeč sta mu
razgibano delo in nenehni stiki z
ljudmi. Skrbi tudi za vozni park enote
Notranjska, saj v prostem času rad
popravlja avtomobile.

Boris Vogrinec,
intervent,
Notranjska

Mićo Močić,
varnostnik,
Ljubljana z okolico

Varnostnik Mićo Močić svoje delo
opravlja z veseljem in ponosom. Z
dobro voljo dosega zastavljene cilje,
s svojo ustvarjalnostjo pa pripomore
k stalnemu izboljševanju delovnega
učinka. Pravi, da je izrednega pomena zunanji izgled, odnos do ljudi in
kultura vsakega varnostnika.

Varnostnika Stanislava Revna je nadrejeni predlagal zaradi vestnega in
zelo urejenega dela na delovnem
nalogu. Septembra je zalotil vlomilce
pri kraji bakra ter uspešno organiziral zasedo, v katero so se ujeli trije
zlikovci. Svoj prosti čas namenja
gradnji nove hiše.

Stanislav Reven,
varnostnik,
Severna Primorska

Leon Poplašen,
tehnik,
Ljubljana z okolico

Leon Poplašen je doma iz Kočevja.
V sektorju tehnika je od leta 2006,
vmes pa je pridno študiral na fakulteti za elektrotehniko, kjer je letos tudi
uspešno diplomiral. Rad igra košarko,
njegov moto pa je, da z vztrajnostjo in
trdim delom lahko dosežeš na videz
še tako nedosegljiv cilj.

Varnostnica Zvonka Švab prihaja z
obalnega področja. Njeni nadrejeni jo
poznajo po tem, da je vedno urejena
in pripravljena pomagati v kriznih
situacijah. V kolikor najde kaj prostega časa, si rada privošči kakšen
izlet, tako v domače kakor tuje kraje.

Sandi Kavšček,
varnostnik,
Ljubljana z okolico

Sandi Kavšček je pri svojem delu zelo
dosleden in natančen. Po končanih
delovnih obveznostih svoj prosti čas
posveti svojima hčerkama in ženi.
Skupne sprehode v naravi jim popestri šolani bernski planšarski pes
Jke, adrenalin pa sprošča na svojem
dvokolesnem jeklenem konjičku.

Branko Francelj je z vestnim delom,
odnosom do naročnikov in njihovih
gostov zgled hišnikom in gospodarjem. Vzorno opravljeno delo, ki ga
opravlja kot gospodar objekta TPC
Murgle, se kaže v veliki razliki v stanju centra v času od prevzema objekta
v upravljanje do danes.
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Zvonka Švab,
varnostnica,
Južna Primorska

Branko Francelj,
gospodar objekta,
Sintal Eko
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Z rokometašiCAMI do vrha
Slovenski in evropski rokometni
vrh v ženski konkurenci že leta kroji Rokometni klub Krim. Najboljši
rokometni klub, ki je nastal v začetku
devetdesetih let, se je tudi pri zagotavljanju varnosti na tekmah odločil
za najboljšo ekipo, saj že leta zelo
uspešno sodeluje s Sintalom.
O ciljih, ki so si jih zastavili v klubu, preteklih
dosežkih, sodelovanju s Sintalom in še čem
smo povprašali bivšo igralko, sedaj pa direktorico kluba, Dejo Ivanović.

Kakšne cilje ste si za letošnjo sezono
postavili v klubu?
V letošnji sezoni je naš cilj uvrstitev v polfinale
Evropske lige prvakinj.

Dva kroga pred koncem so bile Krimovke zanesljivo prve v skupini B in
tudi med najboljšimi osmimi evropskimi klubi. Kaj je po vašem mnenju
ključnega pomena, da ekipa ostaja
homogena?

vendar se mora v športu
»poklopiti« veliko faktorjev, da V športu se mora »pokzadeva uspe tako dobro, kot lopiti« veliko faktorjev,
kaže za letošnjo ekipo Krima. da zadeva uspe tako
Definitivno igra pomembno dobro, kot kaže za
vlogo pravo kadrovanje, to je letošnjo ekipo Krima.
izbor kadra ne samo po igralskih kvalitetah, pač pa tudi osebnostnih lastnostih, vrhunsko
vodenje igralk in celotnega strokovnega tima, za kar ima vse
zasluge dr. Bonova.
Dejstvo pa je, da v celotnem današnjem Krimu deluje pozitivna
energija, neka svežina, mladostna razigranost, ki je združena
z neprecenljivimi izkušnjami igralk, kar vse skupaj tvori ekipo
kluba, ki ga gledamo danes.

Leta 2001 in 2003 zmagovalke lige prvakinj, leta 2003
in leto dni pozneje zmagovalke super pokala. Od leta
1995 vsako leto državne prvakinje, od leta 1993 s prekinitvijo leta 1998 pokalne prvakinje. V Slovenji je klub
torej brez prave konkurence...
Da, vendar pri vseh lovorikah, ki ste jih našteli, klub ni bil ravno
brez pravih tekmic – marsikateri naslov državnih in pokalnih
prvakinj je bil priboren z veliko truda, boja, niti slučajno ne s
takšno lahkoto, kot se morda zdi na prvi pogled.

Takšnega rezultata in takšne energije, ki jo
oddaja današnja ekipa, smo že dolgo željni,

Res pa je, da glede slovenske konkurence ne kaže dobro, saj
smo trenutno morda v najtežjih časih za slovenski šport.

Deja Ivanović, direktorica Rokometnega kluba Krim.

Krimovke so borbene in zagnane tudi v novi sezoni.
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Krimovke igrajo v dveh dvoranah – na Galjevici in na
Kodeljevem. Katera vam je bolj pri srcu in zakaj?
Jaz osebno sem na obe dvorani zelo emocionalno vezana – na
Galjevico, ker je res »naša« domača, na Kodeljevo pa, ker je klub
tam osvojil največje uspehe. Res pa je, da današnja ekipa Krima
veliko manj »kotira« na Galjevico, saj v tej dvorani malo trenira.

Rokometni spektakli se brez vrhunskega varovanja
lahko kaj hitro spremenijo v svoje nasprotje. Na tekmah za to poskrbijo redarji koncerna Sintal. Kako se z
varnostnega vidika pripravite na vsako tekmo?
Glede na to, da s koncernom Sintal sodelujemo že res dolga leta,
je zadeva že tako utečena, da se ni potrebno posebej pripravljati
na vsako tekmo.

Koliko časa že sodelujete s Sintalom in kako ste s
sodelovanjem zadovoljni?
Kot sem že omenila, smo res izredno zadovoljni s sodelovanjem
in profesionalnostjo koncerna Sintal, sodelovanje pa sega še v
prejšnje stoletje, če se malce pošalim.

Koliko obiskovalcev prihaja povprečno na tekme in ali
še beležite incidente?
Na Evropsko tekmo prihaja v povprečju med 1800 in 2000 gledalcev. Incidentov ne pomnim in ponosna sem na to iz dveh vidikov
– dejstvo je, da je struktura naše publike predvsem družinsko
zasnovana, to je spektakel in doživetje za družino; ne pa incidenti in divjaško obnašanje posameznih skupin. Drugi razlog
pa je vrhunsko posredovanje varnostne službe Sintal, ki pred-

u

Sodelovanje s koncernom Sintal je
že tako utečeno, da se na vsako tekmo ni potrebno posebej pripravljati.
vidi morebiten incident že vnaprej. Tu mislim
predvsem na tuje navijaške skupine, ki prihajajo z gostujočo ekipo.

Ali se varnostne zahteve/merila na
rokometnih tekmah spreminjajo in v
katero smer gredo?
Mislim, da drastičnih sprememb v zadnjih letih
ni bilo in jih tudi ne pričakujem, ker, kot rečeno,
ženski rokomet spremlja bolj »gledališko«
naravnana publika, kar pa ne pomeni, da ni
glasna, vzpodbujajoča in podobno.

Kako varnostniki Sintala sledijo spremenjenim varnostnim zahtevam? Ali
Sintal tudi z lastnimi pobudami skrbi
za izboljšanje varnostnih ukrepov na
rokometnih tekmah?
Drastičnih sprememb v pravilnikih ni, sem pa
prepričana, da če bodo stvari peljale v smeri
izboljšav, inovacij, bo Sintal prvi, ki bo vešč
novih dimenzij varovanja.

Vse za eno, ena za vse!
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SREČANJE V BOHINJU
Vsak september se po zaključku skupščin srečamo
predstavniki vseh podjetij koncerna Sintal. Letos smo
se dobili v Bohinju.
Kondicijo smo nabirali s pohodom na vrh Komne. Za krepitev
timskega sodelovanja smo organizirali športne igre, kjer smo se
pomerili v vožnji s kanujem, gorskem kolesarjenju, plezanju v
adrenalinskem parku in drugih aktivnostih.

Gorsko kolesarjenje nas je izsušilo.

Naša srečanja so namenjena utrjevanju medsebojnih vezi za
skupno premagovanje vsakodnevnih težav.

V slogi je moč.

Vsi smo bili zadovoljni.

DARILO DEDKU MRAZU VESELJE NA otroškem OBRAZU
20. decembra bodo otroci Sintalovcev
na sedežu koncerna pozdravili moža
s sivo kučmo in belo brado, ki jih
pozdravlja s sledečim pismom.

»Prišla je zima, z zimo sneg in s snegom dedek Mraz,
zapregli palčki so sani in se pripeljali v vas,
tu že čakali malčki so in peli na vas glas,
smo komaj pričakali te, oj dobri dedek Mraz.«
Hej, moji dragi otroci. Ste me res tako zelo težko čakali, kot pravi
tale vaša pesmica?
O, tudi jaz vas. Vedno vas obiščem z velikim veseljem in z iskrico
v očeh, vas pobožam po laseh, vprašam kakšno uganko in povem,
kako lepo živim v svoji koči pod Triglavom. Vem, da poleg lepih
besed in pesmi pričakujete tudi darila. Vem, vem... toda največje
darilo ste vi sami svojim staršem, dedkom, babicam in vsem, ki
vas imajo radi. Ostanite torej zdravi in hvaležni za vso dobroto, ki
ste je deležni in ki jo vračate svojim prijateljem.
Najlepše darilo dedku Mrazu pa je veselje na vašem obrazu. Komaj
čakam, da se srečam z vami.
Vaš dedek Mraz

Tudi letos bo otroke v Sintalu obiskal dedek Mraz.
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NERON V RITMU ROCKA
V ljubljanski Drami smo pripravili prednovoletni sprejem za naše poslovne partnerje, na katerem smo si
ogledali pop rock opero Neron.
Preko štiristo povabljenih smo pozdravili v preddverju stavbe
našega najuglednejšega gledališča. Po kozarčku šampanjca smo
se odpravili v dvorano, kjer je zbrane nagovoril predsednik uprave
Sintala, Robert Pistotnik. S preostalima članoma uprave so pod
taktirko voditeljice Vesne Malnar zaposlenim, ki so se letos še
posebej izkazali, podelili Priznanja koncerna Sintal za odličnost in
simbolične nagrade.
Sledila je predstava Neron s prikazom zgodbe enega najbolj razvpitih
cesarjev, ki je zabavna in okrutna obenem, predvsem pa duhovito
vpeta tudi v današnji čas. Besedilo je napisal Andrej Rozman Roza,
glasbo Davor Božič, v glavnih vlogah pa so nastopili Jurij Zrnec,
Janez Hočevar, Saša Tabaković, Polona Vetrih in Pia Zemljič.

V vlogi Nerona je blestel in vladal Jurij Zrnec.

Večer smo zaključili z druženjem ob rujni
kapljici in prigrizku ter tako lepo zaokrožili
pomemben in zanimiv večer.

Našim naročnikom smo predstavili zaposlene, ki so se pri svojem delu še posebej izkazali.
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SLOVO OD SODELAVCA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil sodelavec Vojko
Vidmar, operater v varnostno nadzornem centru.
V naš kolektiv je prišel pred štirinajstimi leti iz policijskih vrst, ko
se nam je pridružil kot varnostnik. Svojo pot v Sintalu je nadaljeval
kot intervent in prevoznik denarja, zadnjih pet let pa je skrbel za
sprejem alarmov v varnostno nadzornem centru v Ljubljani.
Njegov optimizem in velika volja do dela se je izkazovala v njegovih
delovnih rezultatih, s katerimi je pomagal ustvarjati zadovoljstvo
Vojka Vidmarja bomo
ohranili v lepem spominu.

naših naročnikov.
Vedno nasmejan in dobre volje je rušil ovire pred seboj in svojimi sodelavci, za katere je vedno našel prijazno besedo, nasmeh
in predvsem veliko humorja. Prav tak bo tudi za vedno ostal v
našem spominu.

NOTRANJCI V DOBRODELNI AKCIJI
Na humanitarno akcijo pod naslovom “Za Anžetovo
nogo” smo se odzvali tudi v eni od intervencijskih
skupin poslovne enote Notranjska.
V akciji zbiramo plastične zamaške, s pomočjo katerih bo 25-letni
Anže, ki je izgubil nogo v prometni nesreči, prišel do sredstev
za protezo. Ker sem pred časom tudi sam imel hudo prometno
nesrečo, sem bil pobudnik v naši intervencijski skupini, da orgaPridno polnimo posodo za zbiranje zamaškov.

niziramo zbiranje zamaškov od plastenk.
Med dežurstvom namreč popijemo veliko raznih napitkov in nato
plastenke odvržemo v smeti, potrebno pa je le sneti zamašek iz
nje in ga odložiti v zato namenjeno posodo, ki jo bomo ob koncu
akcije odnesli v enega izmed Mercatorjev. Poleg tega tako pripomoremo k čistejšemu okolju in reciklaži plastičnih odpadkov.
Boris Vogrinec
pobudnik akcije

Takole pa izgledata dve toni zamaškov.
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PRENOVLJENA TELOVADNICA
Prenovili in dopolnili smo telovadnico na Litostrojski
v Ljubljani, namenjeno zaposlenim v Sintalu.
Dodali smo nove fitnes naprave, poskrbeli za tatami blazine in
prostor opremili z ogrevalno in ohlajevalno napravo. Tako imajo vsi
zaposleni v podjetju Sintal omogočeno neomejeno in brezplačno
uporabo telovadnice in pripadajočih naprav ter s tem možnost
vzdrževanja svojih psihofizičnih sposobnosti.
Uvedli smo program samoobrambe, ki se ga prednostno udeležujejo varnostniki, ki svoje delo opravljajo v trgovinah, in interventi, pa tudi drugi zainteresirani. Treninge samoobrambe vodi
izkušen mojster borilnih veščin, za pravilno uporabo fitnes naprav

Nova telovadnica sameva le ponoči.

pa skrbi usposobljen osebni trener. Želja tistih, ki so vložili svoj trud in prosti čas v prenovo
telovadnice, je, da bi bila obiskana v čim večjem
številu. Informacije o urnikih in terminih vadbe
lahko zaposleni dobijo v kadrovski službi.

NAJ, NAJ ...
3. in 4. oktobra je Zveza društev in klubov Moris organizirala 1. tradicionalni turnir obrambnih in varnostnih
sil v dvoranskem nogometu.
Turnirja se je udeležilo petnajst ekip iz Ministrstva za notranje
zadeve, Slovenske vojske, Zveze slovenskih častnikov, družb za
zasebno varovanje in Zveze Moris.
Med udeleženci tekmovanja je bila tudi ekipa koncerna Sintal, ki jo
je sestavljalo deset zagnanih rekreativnih nogometašev. Odigrali
so štiri tekme v skupini. Žal se na svetovno prvenstvo tokrat nismo
uvrstili, čestitamo pa zmagovalcem, ekipi PŠD Sotla.

Nogometna pravljica se bo razpletala
na naslednjem turnirju.

... ZA RUNDO
26. oktobra sta štajerski intervent Emil Gorenak in
njegova izbranka Lucija iz Zreč dobila najlepše darilo
v življenju. Na ta dan se jima je rodil sin Tjan.
Na svet je prijokal v mariborski porodnišnici, težak je bil 3070
gramov in velik 50 cm. Starša sta na svojega sinka zelo ponosna.
Družinica je doma na obronkih Zreč, kar Tjanu zelo ugaja, saj na
sprehodih z mamico in atijem zelo uživa. Rezultat vsega je dolgo,
dobro spanje brez neprespanih noči. Mali Tjan se zelo rad “carta
- še posebej z mamino zizo”, nam je v zanosu povedal novopečeni
očka, in je mladi družini v veliko veselje.
Ljubeča družinica Gorenak.
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