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INTERVJU
Andraž Stegu,
Goričane, tovarne papirja Medvode, d.d.

VAROVANJE DOMA
Da nas bo dom pričakal tak,
kot smo ga pustili
ČIŠČENJE IN EKOLOGIJA
Eko, bio ali Evropska marjetica?

Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Čiščenje in ekologija

Pogovarjali smo se z Andražem
Stegujem, ki že od oktobra 1998
uspešno vodi Goričane, tovarno
papirja Medvode.

Kaj pomeni eko in kaj bio? Za
detergente in čistila je edini veljaven certifikat s področja ekologije
Evropska marjetica.

zastava_1x2m-rotary_tisk.pdf

Trimesečje v koncernu Sintal

6

o

02.09.2008

16

14:58:16 Uhr

Rotary klub Ljubljana-Šiška

Priklopi novih objektov in prireditve
so se kar vrstili, na tekmah je bilo
vroče, dobrodošlico pa smo izrazili
številnim novim sodelavcem.
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O Rotary klubu Ljubljana-Šiška in
njegovem dobrodelnem poslanstvu smo se pogovarjali s predsednikom kluba Marjanom Bevkom.
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Brezskrbno na dopust

Sintal na Spodnjem Štajerskem

Pred dopusti si zastavljamo isto
vprašanje: Ali smo dobro poskrbeli za varnost svojega premoženja
v času naše odsotnosti?

Predstavljamo naši podjetji Sintal
Celje in Sintal Vazi, ki delujeta na
področju Spodnje Štajerske in
zaposlujeta preko dvesto ljudi.
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Varovanje prireditev

Stop ropom v Sloveniji

Uredba o varovanju na javnih prireditvah predpisuje vzdrževanje
reda z varnostniki v času obratovanja diskotek in nočnih klubov.

Sistem dimnih denarnih pasti, ki
ga v Sloveniji uporabljamo že osmo
leto, se je doslej izkazal kot zelo
zanesljiv in učinkovit.

12
Sejem Birmingham 2010

Podjetje smo ljudje

Mnogo manjši sejem, kot smo ga
navajeni, je pustil sporočilo, ki nas
ni presenetilo: Varnost postaja
znanost, ki jo obvladajo le redki.

Tokrat vam predstavljamo varnostnici trimesečja, vas popeljemo v
nogometni svet in se veselimo
številnih novorojenčkov.
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20-23
Iz tujega tiska

Številka 48, junij 2010 • SINTALČEK je časopis
koncerna Sintal • Urednica: mag. Jana Zakrajšek •
Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naklada: 6.500 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

Vloga osebe, ki dovoli ali prepove
vstop, se pojavi že v mezopotamskih mitih. Nanizali smo spoznanja o varnostnikih v nočnih lokalih.
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Odgovornost naročnika
za kršitve zakona
Prva zasebna varnostna podjetja so bila ustanovljena po osamosvojitvi in z njimi se je pričel intenziven razvoj dejavnosti v Sloveniji. Z
leti razvoja se je spreminjala tudi zakonodaja, ki ureja to področje,
njen namen je med drugim tudi zaščita širše okolice pred posledicami nezakonitega ravnanja naročnika varnostnih storitev.
Obstoječi Zakon o zasebnem varovanju določa sankcije za
naročnika, ki izbere za izvajalca varnostnih storitev podjetje brez
ustrezne licence. Taki prekrški so zelo pogosti pri vgradnji in projektiranju sistemov tehničnega varovanja ter varovanju prireditev.
Enak način obravnave zavzema tudi vedno večje število zavarovalnic, ki ne izplačujejo škodnih primerov, v kolikor so bile zahtevane
varnostne storitve izvedene s strani nepooblaščenega izvajalca in
s tem v nasprotju z zakonom.
Marsikateri naročnik je že dejal, komu mar, kdo mi izvaja varovanje, saj gre za moje premoženje, izpolnjevanje zakonodaje pa je
odgovornost izvajalca storitve. Pa ni tako. Ustrezna licenca izvajalca
poleg usposobljenosti zagotavlja tudi varnostno preverjen kader,
v nasprotnem primeru bi se namreč lahko zgodilo, da bi alarmne
sisteme vgrajevali kar vlomilci, prireditve varovali razgrajači in še
bi lahko našteval.
Naloga zakonodaje je skrb za višjo stopnjo varnosti in posledično
manjše število kaznivih dejanj. Kaznivo dejanje pa ni le v
premoženjsko breme naročnika, temveč lahko ogroža varnost
državljanov in finančno bremeni državo, saj raziskovanje kaznivih
dejanj ni brezplačno, temveč gre v breme proračuna.
Skrb za varnost našega premoženja preložimo na tistega, ki mu
sami zaupamo. Pomembno pa je, da mu zaupa tudi država z
izdajo ustreznih dovoljenj, ki potrjujejo njegovo zanesljivost in
strokovnost.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Kljub gospodarski krizi
rastejo
Papirnica Goričane sodi med tista slovenska podjetja, ki so v devetdesetih
letih preteklega stoletja uspešno prebrodila krizo.

Od leta 1890 do konca 20. stoletja je družba proizvajala
tudi celulozo, a se je temu izdelku odpovedala na podlagi strateške usmeritve v okolju prijazno proizvodnjo.
Kaj je to pomenilo za samo poslovanje podjetja?
Papirnica se je tedaj znašla v položaju, v katerem družba pokaže
sposobnost preživetja. Če te sposobnosti nima, propade. Kot član
vodilne ekipe, zadolžen za nabavo osnovne surovine – celuloze na
prostem trgu, sem bil odgovoren za zagotovitev vseh s tem povezanih postopkov, ki prej niso bili potrebni.

Da se zna hitro in uspešno prilagajati spremenjenim razmeram na trgu, ki so nastale zaradi
ohlajene gospodarske rasti, pa podjetje dokazuje tudi v zadnjih letih. Goričane, tovarno papirja
Medvode, od oktobra 1998 uspešno vodi podjetnik Andraž Stegu, sicer univerzitetni diplomirani
inženir lesarstva.

Kako v podjetju skrbite, da je inovativnost nenehno
prisotna oziroma kako jo spodbujate pri sodelavcih,
imate sistem motiviranja?
Inovativni in visoko usposo„V podjetju smo uvedli
bljeni ljudje so vir konkusistem Množične inovativne
renčne prednosti podjetja.
dejavnosti, s katerim
Zato smo v podjetju uvedli
spodbujamo inovativnost
sistem Množične inovativne
med zaposlenimi.“
dejavnosti (MID), s katerim
spodbujamo inovativnost med zaposlenimi. Vodstvo podjetja je
uvedlo sistem nagrajevanja vseh pobudnikov in objavo vseh pobudnikov v našem internem časopisu. Vodstvo objavlja tudi problematiko, za katero pričakuje pobude vseh zaposlenih in s tem pokaže
željo po skupnem sodelovanju. To pa je tudi motiv za posamezne
inovativne predloge.

„S podjetjem Goričane d.d. sem se srečal leta
1994, ko sem se preselil na Gorenjsko, zato
sem iskal možnosti zaposlitve tukaj. Tedanji
direktor je iskal vodjo nabavne službe. Podjetje
je bilo v slabem stanju. Leta 1992 so proizvodnjo
celuloze zaprli, prihodnost je bila precej negotova, vendar sem tvegal in sprejel izziv,“ je svoje
začetke v Goričanah opisal Stegu.
Vizija družbe je postati eno od najprepoznavnejših
podjetij za proizvodnjo nemasovnih brezlesnih
nizkogramskih papirjev v Evropi.

Izhajate iz ene naših najstarejših papirnic, ustanovljene leta 1740. Katere so
ključne prelomnice v zgodovini podjetja?

Vaši trgi so Nemčija, Francija, Velika Britanija, Italija, Avstrija in ostali trgi EU, ki predstavljajo kar 95
odstotkov prodaje. Prisotni ste tudi na hrvaškem in
črnogorskem trgu, pa tudi na izraelskem. Kakšne so
ambicije za leto 2010?

Poseben poudarek bi dal ustanovitvi družbe
Papigor leta 2002, ki je bila ustanovljena z
namenom odkupa državnega deleža od Slovenske razvojne družbe. Nakup je uspel, kar je
pomenilo, da smo postali samostojni pri vseh
odločitvah glede investicijskih vlaganj, razvojne
usmerjenosti in poslovnih odločitev.

Konec leta 2009 smo prevzeli večinski delež pri prodaji nizkogramskih in premaznih papirjev na slovenskem trgu. Delež prodaje v Sloveniji se nam je tako povečal na 13 odstotkov. Za letošnje
leto načrtujemo pospeševanje prodaje nizkogramskih papirjev,
Sora Medico in Sora Light, ter Silico papirjev.

Andraž Stegu, generalni direktor podjetja
Goričane, tovarne papirja Medvode, d.d.

Hala za proizvodnjo papirja.
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Kakšne rezultate ste dosegli v preteklih letih in
kakšnega načrtujete za letos?

u

V zgodnjih devetdesetih letih se je papirnica
Goričane odločila za uvedbo standarda ISO
9001, da bi vzpostavila sistem kakovosti, ki
bi zadovoljeval zahteve kupcev. Standard ISO
9001/2008 je že druga obnovitev standarda,
ki dviguje procesno usmeritev podjetja in še
povečuje usmerjenost na kupca. V letu 2004
smo pridobili certifikat ISO 14001, nekaj let
zatem pa smo uskladili okoljsko delovanje in
bili smo prva papirnica v Sloveniji, ki je pridobila
okoljevarstveno dovoljenje pred letom 2007, ki
je bilo ključno leto za celotno Evropo.

Leta 2008 smo dosegli 57,5 milijona evrov prihodkov od prodaje,
tako kot mnogi drugi smo poslovali z manjšo izgubo. Leto 2009
je bilo za nas rekordno, dosegli smo 58,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in štiri milijone evrov dobička. Za letos „Za letos načrtujemo
načrtujemo povečanje pro- povečanje prodaje na 60
daje na 60 milijonov evrov ter milijonov evrov ter milijon
evrov dobička.“
milijon evrov dobička.

Konec leta 2007 je bilo 189 zaposlenih, ob koncu leta
2008 pa ste imeli že 211 sodelavcev. Pravzaprav ste edini
v tej industriji, ki zaposlujete.

Od kdaj sodelujete s Sintalom in kaj so
bili glavni vzgibi, da se je družba Goričane
odločila za varovanje svojih objektov?

Ob zaključku leta 2009 smo v papirnici Goričane beležili 215 zaposlenih. V zadnjih letih smo število zaposlenih povečali predvsem na
oddelku dodelave zaradi povečane prodaje formatnega papirja.

S koncernom Sintal sodelujemo od leta 2003,
ko je družba prevzela varnostno-vratarsko
službo v naši družbi. Podjetje skrbi za 24-urno
varovanje zaradi velike frekvence dohodov in
odhodov strank. Poleg tega nam Sintal zagotavlja tudi tehnično varovanje naših objektov.
Glavni vzgib je bila zaščita premoženja in potreba po vratarski službi.

Proizvodnja papirja je izredno dinamičen proces, ki
zahteva širok spekter znanj. Kako pridobivate ustrezen
kader, ga izobraževalni sistem sploh zagotavlja?
Izobraževalni sistem nam po zaprtju papirniške šole ne zagotavlja
več ustrezne usposobljenosti kadrov, zato si moramo s pomočjo
internih usposabljanj in izobraževanj pomagati sami. Svoje zaposlene izobražujemo tudi v tujini, in sicer se redno udeležujejo
različnih konferenc, simpozijev, delavnic in podobnih izobraževanj
s področja papirništva.

„S sodelovanjem s Sintalom smo
zadovoljni in prihodnost vidimo v
enakem načinu dela kot do sedaj.“

Kako zagotavljate trajnostni razvoj družbe oziroma kaj
pomeni za vas trajnostni razvoj?

Kako ste zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem z vodstvom Sintala in kako
vidite vašo skupno pot v prihodnosti?

Trajnostni razvoj podjetja temelji na visoko razvitem sistemu vodenja, ki se dotika vseh področij delovanja, predvsem gre tu za razvoj
specialnih produktov z visoko dodano vrednostjo, namensko investiranje v najboljše razpoložljive tehnike (BAT-best available technique), razvoj kadrov kot visoko usposobljenih ljudi, predvsem pa
razvoj odnosa do okolja, ki dolgoročno omogoča obstoj podjetja.

Z vodstvom Sintalove enote Gorenjska smo
zadovoljni in prihodnost vidimo v enakem
načinu dela kot do sedaj.
pripravila Jana Petkovšek Štakul

Vstopna točka v podjetje, ki jo dnevno
prečka veliko število strank.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
Za reševanje iz dvigal smo usposobili
27 zaposlenih, 80 za varovanje javnih
zbiranj, 19 oseb je opravilo seminar iz
varstva pred ionizirajočimi sevanji, 97
specialistično usposabljanje za intervente, imamo pa tudi 19 novih bombnih
operaterjev, 17 novih varnostnikov in
enega varnostnega tehnika.

Zgornja Štajerska
plesna in športna vročica

Na Ptuju smo uspešno varovali tridnevno 14. državno prvenstvo Slovenije v
twirlingu. Prisotni smo bili na plesnem spektaklu “Lord of the dance”, ki
se je odvijal v Ledni dvorani Maribor. Poskrbeli smo za nemoten potek prireditev ob otvoritvi dveh novih poslovalnic trgovske verige JYSK in za varnost kolesarjev na Snežnem stadionu, kjer je potekalo evropsko prvenstvo
kolesarjev z gorskimi kolesi. Pričeli smo urejati notranjost delavnice, ki jo
bomo delno preuredili v mehanično delavnico, delno pa v avtopralnico.

Ljubljana z okolico

Prekmurje in Prlekija

PRIREDITVE SO SE NAMNOŽILE

TEHNIČNO DOVRŠENO IN ZABAVNO OBARVANO

Otoplitev je prinesla številna javna zbiranja na prostem. Za red smo pokrbeli na številnih kulturnih in
športnih prireditvah, med drugim na koncertih skupin
Niet, Šank rock in Mambo Kings, Tanje Zajc Zupan,
Seke Aleksić ter Navijamo za Slovenijo, na prvomajski
prireditvi ZSSS, študentskih Majskih igrah, na prireditvah Festivala Ljubljana in na tekmah košarkarskega
kluba Olimpija ter rokometnih klubov Krim in Olimpija.
S fizičnim varovanjem smo pričeli na komercialni
televiziji POP TV in na vseh lokacijah Javnega podjetja
Snaga, razširili pa smo obseg fizičnega varovanja na
Univerzitetnem kliničnem centru.

Živahno je bilo tako na področju izvajanja naših storitev kot tudi pri pridobivanju novih poslov. Tehnične sisteme varovanja smo vgradili in dogradili
na več kot 50 objektih, med drugim v novih centrih TC Noršinska in Living
Harmony, Domu starejših Velika Polana in na Psihiatriji Ormož. Kar 33
objektov smo povezali z našim nadzornim centrom, obseg vzdrževanja
sistemov za varovanje pred požarom in plini smo razširili za šest objektov,
imamo tudi tri nove naročnike vzdrževanja gasilnikov. Za red smo skrbeli
na kasaških dirkah v Ljutomeru, na prvomajskih pohodih na dvorec
Jeruzalem in v Svetinje, na Bograč festu v Hotelu Diana, na Dnevih zabave
in nakupov v BTC Murska Sobota, na Dnevih glasbe in zabave v organizaciji
KUD Gornja Radgona in več drugih prireditvah.

S tehničnimi sistemi varovanja smo opremili Merkur
v Škofji Loki, Biotehniško fakulteto, Eurosol, Halcom
in Valkarton na Rakeku. Dogradili smo tudi sisteme
tehničnega varovanja v podjetju Olma, v poslovalnicah BKS banke, Delavske hranilnice, Pošte Slovenije
in v prodajalnah Pekarne Blatnik. Tehnično varovanje
objektov s prenosom signala na varnostno nadzorni
center ter interveniranje v primeru alarma smo
pričeli izvajati tudi na objektih DARS Dragomelj in
Logatec, v novih uradih Zavoda za zaposlovanje, na
objektih Raaj produkcija in Pro Plus, varovati pa smo
pričeli tudi novo poslovalnico OBI.

Spodnja Štajerska
POMLADNA PLOHA PRIREDITEV

Pomlad nas je zasula s prireditvami. Zaključila se je košarkarska
liga, kjer smo varovali vse tekme KK Zlatorog Laško. Vzporedno so
potekali na celjskem sejmišču sejmi: Poroka, Flora, Altermed, Avto
in vzdrževanje, Moto boom, Razstava gospodarskih vozil, Logotrans,
Energetika, Terotech – vzdrževanje, Varjenje in rezanje ter Sejem ekologije in varovanja okolja EKO. Ob vsem tem smo varovali še koncert
Stavrosa in Zečića, kresovanja, odprto prvenstvo invalidov Slovenije, 4.
festival družin, pohod na Sv. Jedert, praznovanje 12. občinskega praznika v Oplotnici, Maturantsko parado ter še mnogo manjših prireditev.

Poletne modne novosti na Festivalu
nakupov in zabave v BTC.

Celjski sejem je ponovno odprl svoja vrata in
razprostrl svojo bogato ponudbo.
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Notranjska

Posavje

OKREPILI smo SVOJE VRSTE

NA STADIONU KLJUB PORAZU MIRNO

Na Notranjskem smo našo ekipo varnostnikov okrepili z dvema novima
sodelavcema. Izobraževali smo se na tečajih za intervente, reševanje
ljudi iz dvigal in javna zbiranja, v Novi Gorici pa smo izpilili tudi znanje na
področju varne rabe strelnega orožja.

Varovali smo tekmo med mladinci nogometne reprezentance Slovenije in Makedonije na stadionu v
Krškem. Svoje delo smo odlično opravili, tekma pa se
žal ni odvijala po pričakovanju naših navijačev, saj je
gostujoča ekipa zmagala z edinim zadetkom.

Naši interventi so preprečili odtujitve večjih vrednosti v Tuš marketu Bine
v Prestranku in v Sparu Pivka. Med novimi naročniki storitve interveniranja na alarm sta Supermarket Tuš v Notranjih Goricah in Krmila Košana
Perutnine Pivka.

Na varnostno nadzorni center smo priklopili več
objektov, med drugim tudi na novo zgrajeni Spar v
Sevnici, v katerem opravljemo tudi fizično varovanje.
Pridobili smo tudi novega naročnika storitve prevoza
denarja, ki jo opravljamo za več njegovih prodajaln po
vsem Posavju.

Za red smo skrbeli na shodu v Ilirski Bistrici, kresu v Šmihelu, na nogometnih tekmah FC Koper v Novi Gorici ter na slovesni otvoritvi Tuševega
Planeta Koper, pod našim budnim nadzorom pa je potekal tudi transport
od Kopra do jedrske elektrarne Krško.
Koroška
LEPOTA JE RAZGRELA OZRAČJE

Dogajanje na Koroškem je bilo kot običajno precej pestro. Zaposlili smo
dva varnostnika in kupili novo intervencijsko vozilo. Na novo opravljamo
odvode gotovine za dva naročnika, katerih objekte smo tudi priklopili na
naš varnostno nadzorni center in jih protivlomno varujemo. Na nadzorni
center smo priklopili tudi poslovne prostore podjetij Miktra in Selekt Pro,
Optiko Brumen, gostilnico La Storia v Slovenj Gradcu in nekaj stanovanjskih prostorov. Po novem izvajamo vzdrževanje protipožarnega alarmnega sistema tudi za Športno dvorano v Slovenj Gradcu. Opravili smo veliko
servisov protivlomnih in protipožarnih sistemov in vzdrževanj po pogodbi
in sodelovali pri pregledih protipožarnih sistemov s strani pooblaščenih
preglednikov za podjetje Odelo in Spar Ravne na Koroškem. V podjetju
Grammer Automotive Slovenija smo pričeli z zamenjavo klasičnega sistema video nadzora z IP kamerami.

Sodniki so po zaključku tekme varno odkorakali.
Foto: ePosavje.com

Dolenjska
bučno navijanje ni zaleglo

Na naš varnostno nadzorni center smo priklopili več
objektov, med katerimi bi izpostavili poslovalnice SKB
banke in njihove bankomate, pričeli pa smo tudi s
fizičnim varovanjem na gradbišču poslovnega trgovskega centra Harvey Norman v Novem mestu.

Opravili smo nekaj izrednih fizičnih varovanj za Javni zavod Spotur, Mestno
občino Slovenj Gradec ter trgovine Hofer in Lidl, pomagali pa smo tudi pri
izpeljavi prireditve Miss Koroške 2010.

Podobno kot v Posavju smo Sintalovci profesionalno
opravili svoje delo na varovanju ženske rokometne
tekme med reprezentancama Slovenije in Nemčije,
žal pa tudi bučno navijanje domačih navijačev ni
pomagalo našim reprezentantkam v lovu za zmago.

Izbrane lepotice v varnem zavetju našega varnostnika.

V Športni dvorani Leona Štuklja so slavile Nemke.
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Sintal Eko

Kočevska regija

GENERALNA ČISTKA

POSKRBELI ZA PRAZNIČEN PRVI MAJ

V obdobju od marca do konca maja smo opravili kar
nekaj generalnih čiščenj. Prva smo opravili na eni izmed
tehničnih fakultet v Ljubljani, izredna dela pa smo izvedli
tudi v različnih objektih na Obali. V zadnjem trimesečju
sta nam bili zaupani v upravljanje dve novogradnji v
Ljubljani, in sicer večstanovanjski objekt na Aljaževi ulici
ter večje stanovanjsko naselje ob Šmartinski cesti.

Sklenili smo nekaj pogodb za priklop alarmnega sistema in opravljanje intervencij, med njimi za Lamil in Rainvirant, ter obnovili pogodbe o
varovanju objektov Občine Kočevje in Gramiz Kočevje. Varovali smo prireditve, ki so potekale v okviru praznovanja prvega maja, pripravljamo pa
se na varovanje koncerta Siddharte v Ribnici. Varnostniki v trgovinah so
preprečili nekaj tatvin oziroma zalotili kupce pri tatvini blaga.
Južna Primorska
ZA CEL RAZRED NOVIH VARNOSTNIKOV

Fizično-tehnično varovanje po novem izvajamo tudi za Poslovno stanovanjski objekt Faza III v Izoli in številne trgovine v novem nakupovalnem centru
Planet Tušu v Kopru, kjer smo pričeli tudi s fizičnim varovanjem. Varovali
smo otvoritev Hotela Casino Carnevale na Škofijah, izredna varovanja pa
smo izvajali tudi za NLB, Raiffeisen Bank, CSD Izola, Supernovo Koper in
Intersport v Hipermarketu Koper. Zaposlili smo kar 19 oseb. Maja smo
otroke v vrtcu v Pobegih navdušili s predstavitvijo poklica varnostnik.

Storitve upravljanja zgradb izvajamo tudi v
naselju Podsvetija na Brezovici pri Ljubljani.

Gorenjska
VAROVALI OB ZVOKIH HARMONIKE

Varnost je dobrina, za katero je potrebno dobro
sodelovanje in zaupanje med izvajalcem varovanja
in naročnikom. Dober osebni in strokovni odnos se
odraža v močnem porastu vezav naročnikov na naš
varnostno nadzorni center in naročil ostalih storitev,
povezanih z varovanjem.
Otroke v vrtcu v Pobegih smo navdušili s predstavitvijo poklica varnostnik.

Na področju fizičnega varovanja so nam v podjetju
Goričane zaradi povečanega obsega proizvodnje
naročili povečan obseg rednega varovanja, občina
Bled pa fizično varovanje turističnega območja Bled
v času poletne sezone. V Ledeni dvorani na Bledu se
je odvijala odmevna in odlično obiskana glasbena prireditev z naslovom 24. Alpski večer, za katero smo izvedli varovanje. Prireditev je potekala v sproščenem in
prijetnem vzdušju in marsikoga so tako zasrbele pete,
da se je prepustil glasbi in dobri družbi.

Severna Primorska
mirili razgrete navijače

Varovali smo tekme v malem nogometu 1. Slovenske futsal lige, otvoritev obnovljene bolnišnice Franja in zahvalni koncert Očistimo Slovenijo v
enem dnevu v Novi Gorici. Pridobili smo varovanje na Osnovni šoli Miren,
na varnostno nadzorni center Sintal priklopili več objektov, med njimi
sodišče, Zavod za zaposlovanje in dve župnišči v Ajdovščini, in namestili
video nadzorna sistema za naročnika KS Bilje in Grafika Soča.

Na 24. Alpskem večeru je bilo veselo in poskočno.

Tekma v malem nogometu je razgrela tudi navijače.
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V SINTALOVI mREŽI
Vsakršni vremenski pogoji so
primerni za delo nepridipravov, vendar so nanje v dežju,
snegu ali soncu pripravljeni
tudi naši varnostniki.
naveličal se je nakupovanja
Rogaška Slatina, 6. 3. - Dveletni otrok je
sam zapustil trgovino. Varnostnica je šla
ponj in ga pripeljala nazaj k mami.

zasrbele so jo roke
Velenje, 8. 3. - Varnostnica v Sparu je
videla stranko, ki je dala v torbo kremo
za roke in je na blagajni ni plačala. Ob
pregledu je bilo ugotovljeno, da stranka
poleg kreme ni plačala še dveh artiklov.

nikakor mu ni bilo dovolj
Ljubljana, 11. 3. - Varnostniki v Mercator
centru Šiška so prijeli žeparja, ki je že več
mesecev delal nevšečnosti in je strankam
Mercatorja že večkrat odtujil denar.

ne juha, jeza jo bo grela
Kranj, 13. 3. - Zaradi ohladitve si je želela
promotorka v Intersparu zagotoviti zalogo
planinske juhe v vrednosti 77 evrov.

bakreni zaklad
Maribor, 20. 3. – Ob obhodu objekta
Surovine Žalec je intervent opazil dve
osebi, ki sta razdirali električne motorje
in nabirali baker. Obvestil je policiste in
skupaj so ju prijeli.

skrivača se nista dovolj skrila

pozabljivi vlomilci

Prestranek, 7. 4. - Interventi so preprečili,
da bi stara znanca policije, od katerih se
je eden skrival na strehi, drugi pa v trgovini, poleg škode, ki sta jo povzročila na
strehi, ko sta poskušala vstopiti v objekt
Market Bine, naredila še dodatno.

Kočevje, 6. 5. - Med obhodom objekta
Mesarija Kočevje je intervent pregnal
vlomilce, ki so si za odtujitev pripravili
kable, v naglici pa so poleg orodja pozabili tudi denarnico z dokumenti, zato so
jih policisti kmalu izsledili.

Zaljubljenca pod ključem
Novo mesto, 11. 4. - Intervencijska skupina je po sproženem alarmu v Planetu
Tuš pri pregledu objekta ugotovila, da
je varnostnik druge varnostne službe v
objekt zaklenil dva zaljubljenca.

Žepi namesto košarice
Nova Gorica, 12. 4. - Ker je oseba v
Intersparu spravljala artikle v žepe
namesto v košarico, jo je ustavil varnostnik, ki je njeno upiranje in prerivanje
ustavil šele s strokovnim prijemom.

želela se je olepšati
Metlika, 12. 4. - Varnostnik je opazil storilko, ki je v torbico dala več izdelkov. Pri
kontroli se je izkazalo, da gre za krajo več
kozmetičnih izdelkov v vrednosti 15 evrov.

prijaznost ni pomagala
Jesenice, 13. 4. - Stranka je s svojo prijaznostjo želela zmesti varnostnico v
Sparu, ki pa je opazila, da je v notranji žep
jakne pospravila steklenico Bacardija.

skrila jih je v torbico

hitrost zna biti lepa čednost
Trebnje, 14. 5. – Neznanci so na ograji
varovanega objekta odstranili mrežo in za
odtujitev pripravili dva koluta kabla, kar
je preprečila hitra intervencija.

hip hip hip, strašni trik
Nova Gorica, 15. 5. - Na objektu Interspar
je varnostnik opazil osebo, ki je z artikli
odšla v slačilnico in se vrnila brez njih.
Pri blagajni jo je ustavil in ugotovil, da je
poskušala odtujiti večje število oblačil.

vaša zveza je bila prekinjena
Gabrovka, 16. 5. - Neznanci so ponoči
prerezali telefonske kable in si pripravili
teren za vlom v bankomat, vendar jim je
hitra intervencija prekrižala račune.

UJEL SE JE NA LIMANICE

Krško, 14. 4. - Varnostnik je preprečil
iznos več izdelkov v vrednosti 25 evrov, ki
jih je storilka skrila v torbico.

Ljubljana, 18. 5. - Policija je po zaslugi
varnostnika v trgovini Mercator uspešno
prijela storilca, osumljenega več kaznivih
dejanj, ki so ga že dalj časa iskali.

izdala se je

nič dopusta za tatove

Koper, 27. 4. - Zaradi sumljivega vedenja
so blagajničarko po končanem delovniku
povabili v sobo za preglede in pri njej našli
neplačano blago iz trgovine.

Koper, 22. 5. - V trgovini Müller sta
sprožen alarm elektronsko varovanega
blaga in pozoren varnostnik preprečila
iznos blaga v vrednosti skoraj 40 evrov.

polet mimo pulta ni uspel

pPreprečil poplavo

prednogometna mrzlica

Kranj, 1. 4. - Stranka je verjela oglasu in
mislila, da bo lahko odletela mimo info
pulta v Intersparu s šestimi pločevinkami
energijske pijače Red Bull.

Portorož, 5.5. – Nadzorni center je prejel
klic, da iz Vile Bozze izteka voda. Intervent
je ob prihodu na objekt ugotovil, da v
jašku pušča cev in zaprl ventil.

Kranj, 31. 5. - Budno oko varnostnice v
poslovalnici Spar Planina je nesojenemu
gledalcu preprečilo odtujitev LCD televizorja v vrednosti 575 evrov.

kar skozi glavni vhod
Radlje ob Dravi, 1. 4. – V Koroški trgovini je bil sprožen alarm, varnostnik
je pridržal osebo, ki je vlomila skozi
glavni vhod, in poklical policijo. Zaradi
uspešnega posredovanja je nastala le
materialna škoda na vratih.
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VAROVANJE DOMA MED DOPUSTOM
Pred dopusti se vedno sprašujemo, če
smo dovolj dobro poskrbeli za varnost
svojega premoženja, ko bomo odsotni.
To je čas, ko se statistično sicer res zgodi največ
vlomov, ker nas takrat dalj časa ni doma, vendar se vlomi dogajajo tudi izven dopustniške
sezone, celo takrat, ko smo doma.
Varovanje stanovanja ali hiše se lahko izvede na več načinov. Izkušnje kažejo, da je
najustreznejša oblika varovanja kombinacija
kakovostnega mehanskega in tehničnega
varovanja z alarmnim sistemom. Namen
mehanske zaščite je predvsem v podaljševanju
časa vstopa v varovani objekt, medtem ko
alarmni sistem takoj zazna napadalce in o tem
ustrezno obvešča.

Varovanje tudi, ko smo doma
Glede na drznost nepridipravov se priporoča
varovanje tudi takrat, ko smo doma, ter povezava
z varnostno nadzornim centrom pooblaščenega
varnostnega podjetja, ki v primeru alarma takoj
ukrepa z intervencijo. Varnostno nadzorni center lahko alarmni signal pošlje tudi na uporabnikov GSM telefonski aparat kot SMS sporočilo,
tako da je ta v trenutku obveščen o alarmu.

“Mehanska zaščita vlomilcu skrajšuje
čas za izvršitev slabih namenov.
Vendar za alarmiranje potrebujemo
tehnični sistem varovanja.“
Igor Rot,
direktor projektive

cilindrične vložke ipd. Že namestitev poceni ščitnikov na cilindrično
ključavnico, ki štrli iz vrat, otežuje njeno lomljenje.
Najvišjo stopnjo mehanske
Najvišjo stopnjo
zaščite vrat dosežemo z namesmehanske zaščite vrat
titvijo varnostnih protivlomnih
zagotavljajo varnostna
vrat. Zelo priporočljiva so za
protivlomna vrata.
stanovanja, nuja za nadstandardne hiše premožnejših ljudi, ki so najbolj na udaru napadalcev. Protivlomna vrata predstavljajo vsakemu nepridipravu resno
težavo, saj zaradi svoje konstrukcije in izdelave onemogočajo enostaven in neslišen vstop v objekt. Hiše imajo okrog parcele ponavadi še ograjo, ki predstavlja dodatno mehansko zaščito, po drugi
strani pa v primeru, da jo nepridipravi vendarle preplezajo, daje
varno zavetje pred pogledi mimoidočih in sosedov.
Zavedati se je treba, da je dobra mehanska zaščita pomembna v
smislu podaljševanja časa vloma v objekt. Boljša in močnejša je,
več časa ji morajo posvetiti nepridipravi in manj jim ga ostane za
izvršitev slabih namenov. Vendar mehanska zaščita ne alarmira,
za to potrebujemo alarmni sistem.

Zaradi vse večje drznosti nepridipravov se priporoča varovanje tudi
takrat, ko smo doma.
Mehanska zaščita
Najlažji vstop v objekte je skozi zunanje odprtine, kot so vrata in okna, zato se je potrebno pri
protivlomni zaščiti osredotočiti predvsem na ta
del. V stanovanjih na višjih nadstropjih je zaščita
enostavnejša, saj zaradi višine dostop skozi
okna ni verjeten, tako da celotna zaščita temelji
zgolj na zaščiti vhodnih vrat.
Vsaka vrata in okna nudijo osnovno mehansko zaščito, vendar se za višjo stopnjo varnosti priporočajo dodatni varnostni elementi,
ki preprečujejo enostavno snemanje vrat ali
oken s tečajev, lomljenje ključavnic, vrtanje v
Upravljanje s sodobnimi protivlomnimi sistemi
je za uporabnike preprosto.
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Če objekt varujemo samo takrat, ko nas ni doma, lahko v prostor
pred možne točke vstopa namestimo prostorske infrardeče detektorje gibanja. V primeru, da želimo varovati objekt tudi v času naše
prisotnosti, pa tak sistem ni primeren, saj bi se ob našem gibanju
aktiviral alarm. Takrat izvedemo varovanje oken in vrat z magnetnimi kontakti, ki zaznavajo nepooblaščeno odpiranje, za zaznavanje vstopa z razbitjem stekla pa je potrebno namestiti še detektorje
loma stekla, ki reagirajo ob razbitju stekla.
S protivlomnim sistemom rokujemo preko tipkovnice, pri čemer
uporabljamo varnostno kodo, s pomočjo katere nas alarmi sistem
prepozna. Poleg obvezne zaščite vseh dostopov v objekt se lahko
predvidi dodatno varovanje posebej izpostavljenih prostorov v
stanovanju ali hiši. V nekaterih primerih je smiselno klasičen protivlomni sistem nadgraditi s sistemom za generiranje megle, ki v
trenutku napolni prostor z umetno meglo, tako da vlomilec ne vidi
pred sabo niti centimeter in izgubi orientacijo ter mu na ta način
onemogoči tatvino.

Video nadzorni sistemi
Za varovanje objektov, predvsem za zunanje varovanje hiš, se zelo
priporoča uporaba nadzornih video kamer. Te že s psihološkim
učinkom odvrnejo marsikateri poskus vloma ali drzne tatvine.
Smisel video nadzora ni v stalnem spremljanju slike, ampak v
snemanju dogajanja okrog hiše, pred glavnim vhodom v objekt,
pred garažo ipd. Na podlagi posnete slike se lahko kasneje naredi
rekonstrukcija dogodkov.
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Prednost brezžičnega sistema je
v enostavni in hitri montaži, brez
inštalacij, ki kazijo prostore.

Sistemi tehničnega varovanja
Z alarmnim sistemom je priporočljivo varovati vse dostope skozi
okna in vrata, kjer bi lahko nepridipravi vstopili. Izbor detektorjev
vloma je odvisen od tega, ali želimo varovati objekt le v času naše
odsotnosti z doma, ali tudi v času, ko smo doma.

a

je v enostavni in hitri montaži, brez inštalacij, ki
kazijo prostore.

Samo z licenco
Montažo sistema tehničnega varovanja, sprejem
alarmov v varnostno nadzornem centru ter
intervencijo lahko po Zakonu o zasebnem
varovanju opravljajo samo varnostna podjetja
z ustreznimi licencami in preverjenim kadrom
z ustreznimi službenimi izkaznicami. Licence
in službene izkaznice izdaja Ministrstvo za
notranje zadeve. Seznam podjetij z ustreznim
dovoljenjem se nahaja tudi na spletni strani
Ministrstva za notranje zadeve pod rubriko
zasebno varovanje - seznam imetnikov licenc.
Na ta način lahko preprečite, da bi vam alarmni
sistem vgradil kar vlomilec sam.
Da naše stanovanje ali hiša ne postane tarča
nepridipravov, lahko največ naredimo sami. Ko
smo odsotni dalj časa, poskrbimo, da vse izgleda, kot da smo doma. Na vrtu uredimo okolico, pokosimo travo, poskrbimo za praznjenje
poštnih nabiralnikov, odpiranje oken, sušenje
perila, vse vredne stvari in večje količine denarja
shranimo na varno mesto, ne puščamo obvestil
o naši odsotnosti in podobno.
Igor Rot, dipl.inž.el.

Načini alarmiranja
Alarmiranje se lahko izvede na dva načina. Sirena lahko opozarja
sostanovalce, sosede in mimoidoče na vlom, vendar je potrebno poudariti, da ti niso usposobljeni za pravilno interveniranje.
Običajno se ne želijo izpostavljati napadalcu, kar je tudi prav, saj
bi tako izpostavljali svojo varnost. Zato se priporoča prenos alarma
na varnostni nadzorni center varnostnega podjetja, ki v primeru
sprejema alarma takoj intervenira z usposobljenimi interventi, ki
bodo skušali napadalca zadržati.
Alarmni sistem je lahko žični ali brezžični. Prednost brezžičnega
Brezžični protivlomni sistemi so zaradi napredne
tehnologije enako zanesljivi kot žični.
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varovanje prireditev
Uredba o obveznem organiziranju službe
varovanja na javnih prireditvah predpisuje tudi vzdrževanje reda z varnostniki
v času obratovanja nočnih klubov.
Slovenska zakonodaja v Zakonu o javnih zbiranjih v 12.a členu določa zavezance (t.i. “nočne
lokale”), ki morajo poskrbeti za varovanje.
Posebna uredba določa izvajanje fizičnega
in tehničnega varovanja ter izdelavo načrta
varovanja. Varovanje takih javnih zbiranj lahko
izvajajo le varnostna podjetja z ustrezno licenco
in usposobljenimi varnostniki. Za zagotavljanje
reda ne smejo biti angažirani reditelji ali druge
osebe, ki bi poleg varnostnikov skrbele za red.
Zavezanci morajo zagotoviti in vzpostaviti službo
varovanja ter za to podpisati pogodbo z varnostno službo z ustrezno licenco.
Pri izdelavi ocene stopnje tveganja se upošteva
narava in program prireditve in prireditvenega
prostora, število in struktura udeležencev ter
druge okoliščine, ki vplivajo na zagotavljanje
varnosti. Izdelovalec ocene stopnje tveganja
sodeluje s policijo, občinskim redarstvom in
lokalno skupnostjo. Policija mu nudi podatke o
prekrških, kaznivih dejanjih in drugih varnostnih dogodkih na varovanem območju, tako da
je ocena narejena v sodelovanju več varnostnih
subjektov, kar bistveno dvigne kakovost varnostnih ocen in s tem povezanega varovanja.
Zagotavljanje službe varovanja zajema izdelavo ocene tveganja, načrta varovanja in redno
izvajanje fizičnega ali fizičnega in tehničnega
varovanja na podlagi izdelanega načrta.

„Na območju z videonadzorom je
potrebno zagotoviti najmanj dva varnostnika na sto obiskovalcev in enega
na vsakih nadaljnjih 200 obiskovalcev.”
Urban Dobovšek,
strokovni sodelavec

Minimalni obseg varovanja
Z novo uredbo so določeni strožji minimalni pogoji, ki jih mora
upoštevati organizator prireditve. Na varovanem območju, ki
sprejme do 300 obiskovalcev, je potrebno zagotoviti najmanj dva
varnostnika do sto obiskovalcev, na vsakih nadaljnjih sto obiskovalcev pa še enega varnostnika. V primeru, da je območje varovano
z videonadzorom, pa je potrebno zagotoviti najmanj dva varnostnika na sto obiskovalcev in enega varnostnika na vsakih nadaljnjih
200 obiskovalcev.
Na varovanem območju, ki sprejme nad 300 obiskovalcev, je
potrebno zagotoviti videonadzor, ki se vzpostavi na mestih, kjer se
zadržuje ali giblje večje število udeležencev (vhod, plesišče, točilni
pult, pred garderobo in na drugih izpostavljenih lokacijah).
Če je stopnja nevarnosti v oceni tveganja srednja ali visoka, se
ustrezno poveča tudi število varnostnikov. Na varovanem območju,
ki sprejme nad 300 obiskovalcev in je mogoče pričakovati hkratni
prihod množice obiskovalcev in večji pritisk množice, je potrebno
namestiti mehanske ovire za usmerjanje dostopa udeležencev
in za preprečitev vstopa na prireditveni prostor. Ovire ne smejo
ogrožati varnosti, ob njih pa morajo biti varnostniki.
Na vidnem mestu mora biti označeno največje število obiskovalcev, ki jih obrat lahko hkrati sprejme (zmogljivost). V času obratovanja je treba tekoče spremljati trenutno število obiskovalcev in z
ukrepi varnostne službe zagotavljati, da ne preseže zmogljivosti.

Varovanje majhnih prireditev
Varovanje na prireditvah, katerih se zaradi njihove narave ali krajevnih navad ne udeležuje več kot 50 udeležencev in predstavljajo
nizko stopnjo tveganja, ter prireditev, ki potekajo v poslovnih prostorih organizatorja in zmogljivost ni večja kot 50 udeležencev,
se lahko zagotovi z izvajalcem službe varovanja za interventno
posredovanje. Določena mora biti pogostost kontrolnih obhodov in
odzivni čas intervencije izvajalca, ki ne sme biti daljši od 20 minut.
Urban Dobovšek
strokovni sodelavec
Nadzorovano, vendar prijateljsko
razpoloženje na tekmi.
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SEJEM VAROVANJA
BIRMINGHAM 2010
Leto je naokoli in sejem v Birminghamu je spet privabil vodilne proizvajalce in kupce varnostnih naprav.
Globok pečat je na sejem vtisnila ekonomska kriza,
ki pesti ves svet že nekaj časa.
Sejem je za nas priložnost, da se srečamo z dobavitelji, kupci in
tekmeci ter da skupaj poiščemo rešitve, ki nam bodo zagotovile
primerno stopnjo varnosti. Poleg tega lahko tam preverimo, ali
plujemo v pravo smer, ali imamo rešitve, ki našim naročnikom
zagotavljajo najboljše možno varovanje in ali obstaja kaj, kar bi bilo
zanimivo za naš trg. Res je, da si ta vprašanja zastavljamo ves čas,
res pa je tudi, da na sejmu najlažje dobimo odgovor na njih.
Po obisku letošnjega sejma smo si bili enotni v oceni, da se nabor
ponudnikov varnostnih naprav krči, kompleksnost naprav se
eksponentno veča, združljivost z obstoječimi sistemi in število inovacij se povečujeta, dokončno lahko rečemo, da se je komunikacijski protokol IP uveljavil v vseh segmentih varovanja.
Smetana sejma so bile naslednje rešitve in naprave:
• Termovizijska kamera, ki omogoča video nadzor v popolni temi.
Hitremu razvoju te kamere je botrovala tudi sprememba zakonodaje, ki ne omejuje več njene uporabe. Številni proizvajalci so
pokazali rešitve, ki mejijo na znanstveno fantastiko, na primer
merjenje temperature ljudi na mejnih prehodih in nadzor meje.
• Prenos alarmnih sporočil gre predvsem v smeri IP rešitev.
Ugotovili smo, da naša rešitev za prenos sporočil preko IP sistema z MIP napravo, ki jo uporabljamo že nekaj let, dobiva velike
razsežnosti uporabe tudi v tujini. Zaznali pa smo pomanjkanje
naprav, skladnih s standardi, ker se večina proizvajalcev ne
omejuje več z njihovimi zahtevami.
• Analogni video sistemi so le še za v muzej, skorajda jih ni več. IP
se je najbolj umestil prav v video sisteme. Opaziti je velik razmah
megapixel kamer. V primerjavi z lanskim letom, ko sta za prevlado

„Nove uporabne rešitve,
videne na sejmu, bomo
kmalu ponudili našim
naročnikom.”
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

tekmovala protokola prenosa H.263 in MPG4,
je letošnje leto mirno, saj se vsi zavedajo, da
ni najboljši tisti z največjo ločljivostjo, marveč
prednost dobivata kakovost in vzdržljivost.
Zagotovo pa je bil številka ena na letošnjem
sejmu proizvajalec HikVision, ki ga na našem
trgu že nekaj časa ekskluzivno zastopamo
prav v Sintalu.
• Na sistem IP so se usmerile tudi rešitve za
upravljanje s ključi. Vsak ključ je pod nadzorom, njegovo uporabo pa omogočimo s kartico. Zanimiva je tudi priložena programska
rešitev za pregled uporabe.
• Predstavljene so bile naprave za brezžični
prenos video signala, katerih domet seže kar
nekaj kilometrov.
Mnogo manjši sejem kot običajno je oddajal
še eno sporočilo, ki nas ni presenetilo: Varnost
postaja znanost, ki jo obvladajo le redki. V
Sintalu smo prepričani, da jo obvladujemo. Nove
zanimive in uporabne rešitve bomo, kot je to že
v navadi, kmalu ponudili našim naročnikom.

Razstavni prostor podjetja HikVision, ki ga v Sloveniji zastopa
Sintal, je bil ves čas trajanja sejma med najbolje obiskanimi.
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Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Termovizijska kamera, ki omogoča video nadzor v
popolni temi, je bila ena od zvezd letošnjega sejma.
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varnostNIKI V nočnih lokalIH varuhi pekla in raja
Pomen vratarja kot osebe, ki dovoli
ali prepove vstop, se pojavi že v zgodnjih mezopotamskih in kasneje grških
mitih, na primer o sedmih vratarjih
pred vhodom v Podzemlje.
V poznem 19. stoletju in začetku 20. so lastniki
salonov in gospe v bordelih najemali vratarje oziroma varnostnike, da so odstranjevali težavne,
nasilne in preveč pijane goste in pred njimi
varovali prostitutke in ostala dekleta v salonih.
Takrat še ni bilo strahu pred tožbami, tako da so
vse težave z nasilnimi gosti rešili tako, da so jih
fizično odstranili ali obračunali z njimi.
Pred prvo svetovno vojno so imeli varnostniki
v ZDA tudi nalogo moralnih varuhov, saj so
skrbeli, da plesalci v plesnih dvoranah niso plesali pretesno skupaj.

Znane osebe - varnostniki
Eden morda najbolj znanih varnostnikov v
nočnih lokalih v zgodovini je bil kasneje zelo
razvpiti mafijec Al Capone, ki si je na svojem
delovnem mestu ‘prislužil’ brazgotine na obrazu in z njimi nadimek Brazgotinec.
V zgodnejši zgodovini je ta poklic stereotipno
veljal za nasilnega, varnostniki v nočnih lokalih
pa za silake, ki rešujejo stvari s fizično močjo.

obtožb, in sedaj večina lastnikov nočnih lokalov zahteva, da varnostniki raje kot brutalno moč proti težavnim strankam uporabljajo komunikacijske spretnosti in veščine za reševanje konfliktov.
Da varnostniki v nočnih lokalih niso le nerazumne surovine dokazuje tudi primer Christopherja Michaela Langana, ki je delal kot
eden izmed njih in so ga mediji oglaševali kot najpametnejšega
moža v Ameriki z IQ med 195 in 210.

Osebnost in vedenje varnostnika v nočnem lokalu
Varnostnik v nočnem lokalu, predvsem na vhodu v lokal (tuji,
neformalni izrazi: bouncer, doorman, cooler, izbacivač) zagotavlja varnost, naredi vstopno kontrolo gostov, preverja, ali so gosti
primerne starosti in primerno oblečeni in prepove vstop osebam,
ki so vinjene ali pod vplivom drog, se vedejo agresivno, so že v
preteklosti delale težave ipd. V nekaterih lokalih uporabljajo tudi
varnostne preglede in detektorje kovin.
Takt, dobre komunikacijske sposobnosti, smisel za humor,
pravičnost in dobra presoja so pomembne lastnosti dobrega varnostnika v nočnem lokalu, saj je ravno on prvi člen lokala, ki ga
gost vidi, vzpostavi začetno vzdušje lokala, njegov stil in odnos ter
gradi njegovo podobo.
Sposobnost dobre presoje in ocene ljudi ter dobre komunikacije z
njimi zmanjša potrebo po fizični intervenciji, medtem ko trdna in
stabilna osebnost varnostnika v nočnem lokalu preprečuje, da bi
zlahka podlegel provokacijam gostov, ki se z agresivnimi izpadi
želijo dokazovati.

Vendar pa se je to z leti v večini primerov spremenilo tudi zaradi nevarnosti tožb in kriminalnih

Najboljši varnostniki v lokalih ne ‘premetavajo’ ljudi, ampak se z
njimi pogovorijo in jih vodijo. Že sama prisotnost dobro izurjenega
in vidnega varnostnika, ki kroži po klubu, spomni gosta, da je njegovo vedenje nadzorovano. Cilj je, da se gostje zabavajo, vendar pa
obenem spoštujejo pravila lokala.

Al Capone, eden najbolj znanih
varnostnikov v nočnih lokalih.

Najboljši varnostniki v lokalih krotijo težavne stranke z uporabo
komunikacijskih spretnosti in veščin za reševanje konfliktov.
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Da bi bili učinkoviti, potrebujejo varnostniki v nočnih lokalih profesionalni trening vodenja in nadzorovanja ljudi v nabito polnem
lokalu. Množica ne sme postati prevelika in paziti morajo na opite
in drogirane goste, saj v nočnih lokalih kombinacija prevelike
količine alkohola, testosterona in mačizma lahko hitro privede do
fizičnega obračuna.

Varnostnice v nočnih lokalih
Najboljši varnostniki so zreli, urejeni, prijazni in govorijo z ljudmi, ne da bi delovali zastraševalno ali nevarno. Prav tako ni nujno, da so vsi moški, saj se v določenih situacijah in pri določenih
gostih bolje obnesejo ženske. Delujejo manj grozeče od velikih
zastrašujočih varnostnikov, ki pri določenih gostih že s svojo
prisotnostjo podžigajo moško dokazovanje ali pa negativno vplivajo
na sproščenost vzdušja v lokalu.
V Avstraliji je v varnostni industriji zaposlenih 20 odstotkov žensk,
ki z nasmehom, pogovorom in prijaznim, a čvrstim pristopom
rešujejo napete situacije. V Britaniji je od devetih varnostnikov v
nočnih lokalih ena ženska – odstotek se je zelo povišal tudi zaradi
njihovega zakona, katerega namen je, da se tudi ženskam odprejo
vrata v ta poklic.

Uporaba sile in orožja
Varnostniki v nočnih lokalih nimajo proste pravice oz. zakonitega pooblastila za uporabo sile bolj svobodno kot drugi civilisti.
Omejeni so na uporabo moči v mejah razuma, ki jo uporabijo v
samoobrambi, ko želijo iz lokala odstraniti agresivnega gosta, ki
se temu upira, ali ko želijo pridržati gosta do prihoda policije. V
vseh drugih primerih obstaja, če pride do poškodb, velika možnost
tožbe, kljub temu, da je bil gost agresiven.
Če so pravila lokala kršena, mora varnostnik takoj diskretno
pojasniti pravila kršitelju in jih nato uveljaviti. Z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi in taktom bo večinoma že to opozorilo
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delovalo. V primeru, da se težavnega gosta ne
da umiriti z besedami, ga mora varnostnik čim
hitreje in čim manj vpadljivo odstraniti iz lokala.
V večini držav je zakonito dovoljena le uporaba
sile v razumnih mejah, to je sile, ki je zadostna,
da napadalca zadrži oz. onemogoči ali za premagovanje oz. prestrezanje napadalčeve uporabe moči v branjenju drugih. Taka sila ne sme
biti večja od sile, ki jo uporablja napadalec.

Zakonodaja in urjenje
V večini držav mora imeti varnostnik v nočnem
lokalu licenco in ne sme imeti kazenskega dosjeja. Zelo pomembno je tudi, da je dobro izurjen
in podučen, kako delovati v nevarnih situacijah. V
nekaterih regijah mora imeti posebna dovoljenja in potrdila o znanju iz dodatnih veščin, kot so
prva pomoč, distribucija alkohola, obvladovanje
množice in požarne varnosti. To je še toliko
bolj pomembno, ker ravno dejanja neizurjenih
varnostnikov v nočnih lokalih lahko povzročijo
poškodbe, smrt, tožbe, negativno publiciteto in
nevarnost za izgubo licence lokala.

Novejša zgodovina
V novejši zgodovini je kar nekaj varnostnikov,
ki delajo v nočnih lokalih, napisalo knjige in iz
osebnih izkušenj povedo, da jih večina obiskovalcev klubov spoštuje kot zadnje čvrste moške
(ultimate hard men), njihovo delo je spoštovano
in prestižno, imajo moč odločanja, kdo lahko
vstopi in kdo ne, nekateri pa jih vidijo kot junake
in to jim prinaša zadovoljstvo v tem delu.

S povečevanjem števila ljudi v lokalu se
zvišuje tudi stopnja nevarnosti.
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pripravila Sanda Zakrajšek

Ponoči v četrti klubov mesto zaživi
povsem drugačno življenje.
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čiščenje in ekologija
Čisto brez kemije?, je vprašanje, ki si
ga lahko zastavljamo na vsakem koraku. Tema je pomembna tako za nas
kot profesionalni čistilni servis kakor
tudi za gospodinjstva.
Na vsakem koraku smo obdani z izdelki, ki so
označeni kot BIO ali EKO ne glede na področje
uporabe. Upravičeno se lahko vprašamo, ali je
eko dejansko eko in ali je bio dejansko bio. Kaj
proizvajalci razumejo pod enim ali drugim izrazom. Ali smo potrošniki opeharjeni glede na
ime in vsebino embalaže? Bomo kupili dejansko tisto, kar imamo v mislih, da kupujemo, ali
pa nas skušajo s psihološkim učinkom pripraviti do tega, da bomo kupili nekaj, kar naj bi
naše naravno okolje manj obremenjevalo, v
resnici pa kaj dosti nismo naredili, saj so nas
premamili oblikovalski čar embalaže, reklama
in prodajna strategija tržnikov.

Certifikat Evropska marjetica
Izraz ekološko je v Sloveniji dovoljen samo za označevanje ekološko pridelane hrane, pri drugih
izdelkih pa gre za zavajanje potrošnikov. Če res
želimo uporabljati ekološka čistilna sredstva,
moramo vedeti, da je za detergente in čistila
edini veljaven certifikat Evropska marjetica.
Evropska marjetica med drugim zagotavlja,
da ima izdelek manjši vpliv na vodotoke in rast
alg, ne vsebuje nevarnih sestavin, je večinoma
biorazgradljiv in uporablja manj embalaže.
Za čiščenje v gospodinjstvu se priporoča čim
manjša količina čistilnih sredstev kakor tudi čim
manjše število različnih čistil, saj že s čiščenjem

„Pri doziranju čistilnih sredstev je
mišljenje, da je več bolje, zmotno.
Prekomerno doziranje pogosto vodi k
trajnim poškodbam čiščenih površin.”
Anica Škraba,
diplomirana sanitarna inženirka

učinkovito odstranjujemo različne mikrobe, bakterije, viruse in
druge povzročitelje bolezni, brez da bi ob tem uporabljali dezinfekcijska sredstva, saj so za naše življenjsko, bivalno in delovno okolje
dezinfekcijska sredstva povsem nepotrebna.
Zavedati se je potrebno, da je naše domače okolje manj obremenjeno in izpostavljeno nečistočam, kot so poslovni prostori, pisarne
ali na sploh delovna mesta, zato se čistilna sredstva v profesionalnem čiščenju razlikujejo od čistil za domačo uporabo.
Še vedno velja zmotno mišljenje, da je več bolje. Temu ni tako.
Danes so čistilna sredstva v redni prodaji že močno koncentrirana.
V kolikor ne upoštevamo predpisanega razmerja za doziranje, se
nam kaj hitro pokažejo posledice prekomernega doziranja, kot so
lepljivi filmi, posivitev površin, lise, ki se jih težje odstrani, včasih
pa tudi najbolj neprijetno, trajne poškodbe čiščene površine. Ob
tem nikakor ne smemo pozabiti na razjede ali dražeč vpliv na
kožo, neugoden vpliv na dihalne poti in podobno. Trajne poškodbe
čiščenih površin lahko povzročajo napačna čistilna sredstva,
previsoko koncentrirana čistilna sredstva in napačna uporaba
pripomočkov za čiščenje.
V profesionalnem čistilnem
V Sintalu Eko uporaservisu ne moremo uporabljamo čistila, ki so v
bljati ekoloških čistil, saj se
največji možni meri
pri naročnikih prepogosto
biološko razgradljiva.
srečujemo z izjemno trdovratnimi madeži ali nečistočami, kjer ta sredstva ne bi učinkovala in
so potrebni drugačni postopki in druga sredstva od običajnih. V
čistilnih servisih zato velja pravilo, da se uporablja profesionalna čistilna sredstva, ki so močnejša, bolj koncentrirana od tistih
v prosti prodaji, lahko vsebujejo določene aktivne snovi v večjih
odstotkih, posledično pa se jih dozira v veliko manjših količinah
kot redna, v prodaji dobavljiva čistila.
Profesionalna čistila so namenjena usposobljenim čistilcem, ki
poznajo značilnosti materialov in mešalna razmerja, so seznanjeni s pravilnim rokovanjem in so jim vedno na voljo vodje čiščenja
s še bolj poglobljenim znanjem o čistilih in njihovem delovanju na
površine, da jih lahko povprašajo, kaj kje uporabiti.

Za detergente in čistila je edini veljavni
ekološki certifikat Evropska marjetica.
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Merila za izbor čistilnih sredstev
V našem čistilnem servisu se zavedamo, da naša dejavnost vpliva
na okolje, odpadne vode in na ekosistem na sploh. Zato nam je
pri izbiri čistilnih sredstev zelo pomembno, da so okolju čim manj
škodljiva, da, v kolikor je mogoče, ne vsebujejo nevarnih snovi, in
da so vsa čistila biološko razgradljiva. Vendar morajo ob izpolnitvi
vseh teh zahtev izpolnjevati tudi
Izbiramo učinkovita,
pogoj visoke koncentriranosti,
nedražeča in okolju čim
da imamo čim manjše mešalno
manj škodljiva čistilna
razmerje in čim manjšo porabo
sredstva.
ob največji možni učinkovitosti.
Pomembno je, da so sredstva, ki jih uporabimo, nedražeča za naše
zaposlene, a hkrati prijetnega vonja za naročnike in da prostor po
uporabi prijetno odišavijo. Cena pri vsem tem seveda ni zanemarljiva. Uskladitev vsega ni enostavna, a z izkušnjami in v skrbnosti
do zaposlenih in mislijo na okolje se lahko vse uskladi.

Vpliv postopkov izrednega čiščenja na okolje
Naj opozorim še na nekaj dejstev, ki lahko zelo vplivajo na počutje,
zdravje in motivacijo zaposlenih v prostorih, ki jih čistimo. Poleg
postopkov rednega čiščenja nikakor ni zanemarljiv tudi pogled na
izredna čiščenja. Gre za postopke dela, ki zahtevajo več časa in
običajno tudi drugačna čistilna, negovalna in zaščitna sredstva.
S postopki izrednega čiščenja pozitivno vplivamo z več vidikov:
• V objektu ali delu objekta, se obnašamo kot dober gospodar, kar
pomeni, da objekt ohranja svojo vrednost, celovitost in lepoto.
• S prijetnim, vzdrževanim, svetlim in čistim delovnim okoljem vplivamo na počutje naših zaposlenih. Boljše počutje pa prinaša večjo
produktivnost.
• Čistoča blagodejno vpliva na zdravje, kar se nanaša predvsem
na prostore z veliko tekstilnimi talnimi oblogami, v katerih se
zadržujejo prah, pršice in druge nečistoče, ki jih z dnevnim ali
občasnim sesanjem ne morem tako učinkovito odstraniti.
• Pogostejša oziroma redna generalna čiščenja pozitivno in manj
obremenjujoče delujejo na naše okolje.

j

e

nanašali ali jih bomo nanesli in nato dvakrat
polirali, in podobno.
V Sintalu Eko priporočamo redno vzdrževanje z
naslednjimi intervali izrednih opravil:
• steklene površine naj se, vključno z okenskimi
okvirji, čistijo vsaj enkrat do dvakrat letno;
• tekstilne talne obloge naj se vsaj dva- do trikrat letno mokro čistijo (velika frekvenca ali
pohodnost: vedno šamponiranje in ekstrakcijsko izpiranje, srednja frekvenca ali pohodnost: enkrat šamponiranje in en- do dvakrat
ekstrakcijsko izpiranje; majhna in zelo majhna frekvenca ali pohodnost, odvisno tudi od
stanja in starosti tekstilne talne obloge: samo
ekstrakcija, po potrebi se lahko kombinira s
šamponiranjem);
• pri trdih talnih oblogah (PVC, linolej, vinas ipd.)
naj se enkrat letno odstranjujejo premazi in
površine ponovno zaščitijo z akrilnim premazom. S tem jih zaščitimo pred zunanjimi vplivi
in poškodbami ter ohranjamo njen izgled.
Odstranjevanje ni vedno potrebno. Če površine
niso zelo pohodne, lahko zadostuje le poliranje
s posebnimi sredstvi, s katerimi obnovimo sijaj
in učinek zaščite.
Zgoraj našteti postopki ob rednem vzdrževanju
bistveno vplivajo na izgled površin, njihovo ohranjanje in potreben čas izvedbe dela. Sistematično
izvajanje izrednih del prinaša manjše stroške in
dolgoročnejše ohranjanje materialov in vrednosti objekta. Vredno je razmisliti.
Anica Škraba, dipl.san.inž.
Sintal Eko

Bistveno je, da vsi vidiki skupaj tvorijo celoto, ki vpliva na vse nas,
na zaposlene, ki v prostorih delajo, na lastnike, na obiskovalce, ki
si ustvarijo vtis, ko pridejo na sestanek, in seveda na naše okolje.

Pogostost izrednega čiščenja
Vredno je razmisliti, kolikokrat letno bomo očistili okna in okenske okvirje, kolikokrat bomo mokro čistili tekstilne talne obloge,
ali bomo enkrat letno odstranjevali premaze in jih nato ponovno
Redno vzdrževanje talne površine zaščiti pred zunanjimi
vplivi in poškodbami ter ohranja njihov izgled.
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ROTARY klub LJUBLJANA-šiška
O Rotary klubu in njegovem dobrodelnem poslanstvu smo se pogovarjali
z Marjanom Bevkom, predsednikom
Rotary kluba Ljubljana-Šiška.

delovanja kluba izboljšati življenje tistim, ki to potrebujejo,
• mednarodna služba: pospeševanje mednarodnega razumevanja
ter dobre volje in miru, prijateljstva in spoštovanja drugih kultur.

Prvi Rotary klub je nastal v ZDA z namenom
vzpodbujanja prijateljstva med poslovneži. Ob
ustanovitvi je bil rezerviran za moške, danes pa
ni več tako. A še vedno velja temeljno načelo,
da klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste.
Vsak klub mora skrbeti za enakopravno zastopano število članov - zastopnikov različnih
poklicnih razredov in področij delovanja.

K temu je doprinesel splet okoliščin. Ko smo se dogovarjali o tem,
komu bi namenili sredstva, smo nekako prišli do njih. Ko vidiš in
spoznaš gojence, jim moraš pomagati. Z njimi smo se povezali,
spremljamo njihovo delovanje, večkrat letno jih obiščemo, še posebej so nas veseli ob koncu leta, ko jim pripravimo darila. Zadnji
projekt, pri katerem smo jim pomagali, je bil zbiranje denarja za
sobo za pomiritev, ki daje gojencem občutek zavetja in varnosti.
Zanjo smo uspeli zbrati skoraj polovico potrebnih sredstev.

Kakšno je vaše poslanstvo?

Kako zbirate potrebna sredstva?

Naše poslanstvo je izvajanje dobrodelnih,
človekoljubnih in naravovarstvenih dejavnosti,
vzpodbujanje visokih etičnih načel v življenju in
poslu, širjenje dobre volje, zavzemanje za mir
v svetu, razvijanje mednarodnega sodelovanja
na temeljih enakopravnosti, medsebojnega
spoštovanja in strpnosti.

Sredstva zbiramo z organizacijo raznih dogodkov. Naš največji je
Maja za mlade, preko katerega vsako leto v mesecu maju, v sodelovanju s Karantanijo Cinemas in Kolosejem, zakupimo predpremiero določene filmske predstave, nato pa tržimo vstopnice po
višji ceni in dobiček namenimo v dobrodelne namene. Vstopnice
prodamo po Rotary klubih v Sloveniji ter potencialnim sponzorjem
in donatorjem. Drugi način pa je organiziranje dobrodelnih licitacij
in srečanj z drugimi rotarijci.

Ključni rotarijski gesli sta:
- Nesebično pomagati
- Največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga

Kakšne naloge imajo vaši člani?
Vsak član Rotary kluba opravlja štiri službe:
• klubska služba: zbiranje sredstev, namenjenih
pomoči potrebnim,
• poklicna služba: promocija visokih etičnih
meril v poslu in v poklicu prek nudenja pomoči
v osebnem, poslovnem in skupnostnem življenju, etično obnašanje, nesebična pripravljenost za pomoč na vseh področjih življenja,
• služba za skupnost: z ostalimi rotarijci v okolju

Večino sredstev namenjate Zavodu za usposabljanje
Janeza Levca. Kako ste izbrali ravno njih?

Kakšen je odziv na dobrodelne akcije?
Odziv na letošnjo akcijo je bil izredno dober, poleg manjših so se
odzvala tudi velika, močna podjetja in zbrali smo veliko sredstev, ki
jih bomo s pridom uporabili. Letošnji izbor filma je bil Robin Hood
in lahko bi rekli, da je v tem tudi nekaj simbolike.

Kako se Sintal udejstvuje v vaši organizaciji?
Sintal ima res posluh in občutek za naše dobrodelne akcije, ko
je potrebno pomagati drugim. Odlično sodelujemo in že drugič
zapored je podprl tudi našo glavno akcijo. Sintal je vedno prisoten,
morda tudi zato, ker je predsednik uprave Sintala naš član.
pripravila Sanda Zakrajšek

Predaja dobrodelne pomoči Mateju Rovšku,
ravnatelju Zavoda za usposabljanje Janeza Levca.

Predsednik Rotary kluba Ljubljana-Šiška Marjan
Bevk (desno) z Aleksandrom Svetelškom in Robertom
Pistotnikom na dobrodelni prireditvi Maja za mlade 2010.
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Sintal NA
SPODNJEM ŠTAJERSKEM
Na področju Spodnje Štajerske v okviru koncerna V sektorju prevoza gotovine večji delež prevozov
Sintal delujeta podjetji Sintal Celje in Sintal Vazi, opravljamo za banke. Sektor šteje 36 strokovno
usposobljenih varnostnikov in razpolaga s 14
ki zaposlujeta preko dvesto ljudi.
Kar 130 je zaposlenih v sektorju fizičnega varovanja, saj poleg
izvajanja vseh rednih delovnih nalogov, ki jih je preko 40, varujemo mnogo prireditev, koncertov, tekem, sejmov ipd.
Tehnično varovanje je, bodisi kot pomoč fizičnem varovanju
ali kot samostojna oblika varovanja, postalo nepogrešljivo.
Posebnega pomena so vsebine informacijske narave, ki so
vir pomembnih poslovnih podatkov in jih nepridipravi lahko
izkoristijo v različne namene. V sektorju tehnika se zavedamo
odgovornosti za varnost naših naročnikov in v skladu z zakoni, predpisi ter po načelu dobre prakse svoje delo opravljamo
vestno in v njihovem interesu. Naša skupina strokovno usposobljenih tehnikov je porok za kakovostno svetovanje, izvedbo,
servis in dežurno službo, kajti tudi v tehniki velja načelo, da
skrbimo za naročnika 24 ur na dan. Vgrajujemo predvsem:
• protiropne in protivlomne sisteme,
• protipožarne sisteme,
• video nadzorne sisteme,
• sisteme pristopne kontrole in
• sisteme za mehansko zaščito.
Z varnostno nadzornim cen2100 objektov s Spodnje
trom Sintala je na našem
Štajerske je povezanih
območju povezanih 2100
s Sintalovim varnostno
objektov. Na alarmna sponadzornim centrom.
ročila se odzivajo usposobljeni interventi, ki so organizirani v šest ekip. Prva pokriva Celje
z okolico, druga Žalec in spodnji del Savinjske doline, tretja
intervencijska ekipa pokriva Šaleško in Zgornjesavinjsko dolino, četrta področje Šentjurja, Šmarja pri Jelšah do Rogaške
Slatine, peta Laško z okolico vse do Radeč, šesta ekipa pa
pokriva območje Konjic in Zreč do Pohorja.

blindiranimi ter desetimi drugimi vozili, prirejenimi za prevoz denarja. Skupaj šteje naš vozni
park 40 vozil za potrebe prevoza gotovine, intervencije, tehnike in komerciale.

V sektorju za varnost in zdravje pri delu izvajamo strokovne naloge, kot so izdelava izjav
o varnosti z oceno tveganja, pregledi in preizkusi sredstev za delo, meritve parametrov za
ocenjevanje delovnega okolja ter usposabljanje
zaposlenih za varno in zdravo delo. Na področju
varstva pred požarom izdelujemo ocene požarne
ogroženosti, požarne rede s predpisanimi prilogami ter požarnimi in evakuacijskimi načrti.
Za naročnike izvajamo tudi servis in vzdrževanje
gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja.
Servisiranje, vzdrževanje in redni tehnični nadzor opravljamo neposredno pri naročniku v
našem servisnem vozilu. To predstavlja prednost, saj je pri tem možnost zamenjave gasilnikov izključena, gasilnikov pa ne prevažamo.
Hitro se razvijamo tudi na področju reševanja
oseb iz dvigal. Z našim centrom je povezanih že
120 dvigal, število pa nenehno raste.
Ob obilici dela in usposabljanj pa ne pozabimo
na druženje in tako se vsaj enkrat letno zberemo na pikniku, kjer počnemo vse mogoče in se
poveselimo v krogu sodelavcev.

Vrli spodnještajerski interventi so
organizirani v šest ekip.
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Andrej Pilko, dipl.inž.str.
direktor Sintala Celje

Vsaj enkrat letno se zberemo na pikniku,
kjer se poveselimo v krogu sodelavcev.
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STOP ROPOM V SLOVENIJI
V zadnjem obdobju smo v Sloveniji zabeležili številne
rope, od teh večino na poštah. Ropi so se praviloma
končali tako, da je roparjem uspelo odtujiti denar.

S predstavniki finančnih ustanov smo
se lotili problematike ropov.

Veliko dima, nič ognja, nič plena za nepridiprave.

V zvezi z navedeno problematiko smo se sestali s predstavniki finančnih ustanov, saj nas je ponovno vzpodbudila k iskanju
najustreznejše rešitve. S tehniko viharjenja možganov (brainstorming) smo prišli do skupnih in po našem mišljenju najbolj
učinkovitih rešitev.
Fizično varovanje je v primerjavi s tehničnim bistveno dražje, zato
smo se tako kot že v preteklosti usmerili v tehnične rešitve. Skupaj
s predstavniki bank in drugih finančnih inštitucij smo ugotovili, da
je še vedno najbolj učinkovit in cenovno dostopen sistem dimnih
denarnih pasti, ki odtujen denar obarva, da postane za nepridiprave
neuporaben. Sistem ne izpostavlja zaposlenih in ob begu roparjev
zaradi gostega rdečega dima okolico opozarja na storilce. Tako si
jih očividci bolje zapomnijo, kar olajša kasnejšo raziskavo kaznivega
dejanja. Sistem dimnih denarnih pasti, ki ga v Sloveniji uporabljamo
že osmo leto, se je doslej izkazal kot zelo zanesljiv in učinkovit.

DELO REŠEVALNIH PSOV
Prvi zapisi o uporabi psa za reševalne namene segajo
že v leto 1707, v Sloveniji pa je bil prvi tečaj za iskanje
v snežni plazovini izveden leta 1970 pod Stolom.
V Kinološko zvezo Slovenije je včlanjenih 180 reševalnih psov in
vodnikov. Začetki dela z reševalnim psom se začnejo v mladosti
psa z malo šolo, osnovno šolo in izpitom B-BH ter samo socializacijo psa. Reševalni pes mora biti navajen na prevozna sredstva,
urbana naselja, ljudi in različne ovire.
Moja reševalna pot se je pričela pred šestimi leti z nakupom
nemškega ovčarja. Opravila sva izpite prve stopnje iskanja zasutih v
plazu, iskanja pogrešanih v naravi ter iskanja pogrešanih v ruševini.
S psom sva v regijski enoti za iskanje pogrešanih v ruševini ter enoti za iskanje pogrešanih v naravi (SIP), ki ima na leto do 30 iskalnih akcij. Sodelovala sva tudi na 2. državnem prvenstvu reševalnih
psov, ki je potekalo maja na Brdu pri Kranju. Iskala sva zasute v
ruševini, premagovala ovire in izvajala vaje poslušnosti.
Sintalu se zahvaljujem za donacijo našemu društvu ŠKD Krim.
Tina Kasesnik
Tina Kasesnik s svojim junakom.
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turnir hokejskega podmladka
Tudi letos smo bili ponosni sponzorji mladih hokejistov HK Slavija Junior, saj verjamemo v zdrav duh
v zdravem telesu.
Mednarodni turnir malčkov se je odvijal 21. marca v ledeni dvorani
Zalog. 24 ekip v dveh selekcijah malčkov, U8 in U10, se je hrabro
borilo z ledeno ploskvijo in hokejskih ploščkom.
Na celodnevnem turnirju je vsaka ekipa odigrala štiri tekme, rezultati pa niso bili najpomembnejši, kajti bistvo je bilo v športnem
druženju otrok, njihovi zabavi in igri. Ob turnirju je bilo poskrbljeno
tudi za bogat srečelov ter dobro hrano in pijačo, zato je druženje
otrok in njihovih staršev trajalo do poznega popoldneva. HK Slavija
Junior in mladim hokejistom tudi v prihodnji sezoni želimo veliko
športnih užitkov in uspehov.

Malčki so se hrabro spopadali z ledeno
ploskvijo in hokejskih ploščkom.

obeležili smo Dan žena
V Sintalu so nas sodelavci ob mednarodnem dnevu žensk že tradicionalno obdarili z rožicami in nas
pocrkljali s kosilom v naši restavraciji Viktorija.
Nagovoril nas je predsednik uprave, mag. Robert Pistotnik, in se
nam zahvalil za vso toplino, ki jo dajemo našemu kolektivu. Zaželel
nam je veliko sreče, ljubezni, vztrajnosti, lepih gest in spoštovanja
skozi celo leto.
Splošni vtis je, da praznik zadnja leta izgublja na svoji vrednosti,
marsikdo se celo sprašuje o njegovi pravi vrednosti ter smislu, saj
se zdi, da smo ženske že dolgo nazaj v družbi dosegle enakovreden položaj. Vendar pa je vloga žensk nenadomestljiva in neprecenljiva, in ker včasih na to tudi same pozabimo, je lepo, da imamo
dan, ki je posvečen posebej nam in nas na to spomni.

Predsednik uprave Robert Pistotnik in član uprave
Viktor Pistotnik v praznujočem šopku Sintalovih žensk.

Tina Delač

Zahvala
Sodelavcem Sintala s področja Maribora in Ptuja se od srca
zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Marjan Tomažič z družino

21

p

o

d

j

e

t

j

e

s

m

o

l

j

u

d

j

e

VARNOSTNICI TRIMESEČJA
Petdesetletna Hamida Bešić, ki je okroglo obletnico
praznovala aprila, se je s svojo pridnostjo, korektnostjo in profesionalnostjo zelo izkazala pri varovanju
prireditev in trgovin.
Oktobra bo dve leti, odkar je Hamida zaposlena v Sintalu. Je varnostnica, ki ima na gorenjskem koncu največ ukrepov in najbolj
urejene odnose na mestih, ki jih varuje. Poklic opravlja s srcem in
dušo in ga namerava opravljati do upokojitve.

Vedno dobrovoljna Hamida Bešić.

“Je profesionalna, korektna, pridna in zanesljiva, vsi naročniki
želijo imeti njo, saj so z njo zelo zadovoljni. Nanjo se lahko zaneseš,
zagotovo bo izvedla ukrep tako, kot je treba,” pravi njena nadrejena Elmedina Kazić. Dela na prireditvah in v trgovinah, predvsem
v Sparu, skrbi pa tudi za čistočo in red v pisarnah poslovne enote.
Svoj prosti čas preživlja z možem in vnukoma. Družina jo podpira,
čeprav mož včasih malo potoži, da več časa posveča Sintalu kot pa
njemu. Rada tudi kuha in je vedno nasmejana ter dobre volje.
Ob njenem jubileju ji iskreno čestitajo sodelavci z Gorenjske,
čestitkam pa se pridružujemo tudi v uredništvu Sintalčka.

Druga varnostnica trimesečja je doma na Koroškem.
Sabina Novak je pridna, vestna in pomaga vedno,
kadar je le mogoče, tudi na izrednih varovanjih, jo je
pohvalil njen nadrejeni, Karli Gabrovec.

Vsestranska varnostnica Sabina Novak.

Dobro izvaja svoje naloge, pohvalijo jo tudi naročniki, je urejena,
simpatična in nasmejana. V Sintalu je drugo leto, varovanje opravlja na različnih objektih, v trgovinah, na prireditvah in povsod so z
njenim delom zadovoljni. Pravi, da je potrebno veliko službenega
izobraževanja, saj se delo na enem področju varovanja povsem
razlikuje od drugega. Najbolj pa ji je všeč delo, ki ga trenutno
opravlja, in sicer v vratarnici podjetja Johnson Controls, kjer poleg
varnosti poskrbi tudi za sprejem gostov, šoferjev…
Sabina je obiskovala tekstilno šolo. Ker v svoji stroki ni našla
službe, je poskusila kot varnostnica, in ni ji žal, želela bi le malo
manj natrpan urnik. Delo ji je zelo všeč, postala je samostojna,
samozavestna ženska.
Veliko se posveča svojemu sinu, s katerim kolesarita in odigrata
tudi kakšno nogometno tekmo. Za kondicijo dodatno skrbi z rolanjem in sprehodi, zelo rada plava in igra odbojko, če pa ji kdaj ostane
še malo časa, gre rada na klepet s prijateljicami.
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NAj naj
Z uvrstitvijo Slovenije na svetovno prvenstvo je zanimanje za treniranje nogometa spet močno naraslo.
Naša nogometna aduta prihajata iz vrst trenerjev.
Zelo uspešen trener v NK Komenda je varnostnik Radivoj Mitič, saj
je klub v enem letu pripeljal iz 2. v 1. ljubljansko regionalno ligo. Je
tudi eden od organizatorjev največjih slovenskih turnirjev malega
nogometa, ima pa tudi svoj klub malega nogometa Bakovnik. 25
let je igral nogomet, ko pa se je poškodoval, je uresničil svojo željo,
mlade trenirati nogomet in jih tako odvračati od ceste in lokalov.
Tudi serviser gasilnikov Boštjan Jaševec se je od nekdaj želel
ukvarjati s treniranjem otrok in se je za trenerstvo odločil po
poškodbah, ki so ga pestile po dvanajstih letih igranja nogometa. V NK Dolomiti Dobrova trenira selekcijo dečkov U14, ki se je
konec leta pod njegovim vodstvom uvrstila v 1. MNZ ligo. Urnik je
natrpan, tri- do štirikrat na teden imajo treninge, ob vikendih pa

Trener Radivoj Mitič daje napotke svojim varovancem.

Boštjan Jaševec 'po gasilsko' s svojo izbrano vrsto.

tekmovanja. Nadomešča tudi ostale selekcije,
hodi na turnirje z njimi in prostovoljno uči nogometa tudi mlajše otroke, stare pet do šest let.

ZA RUNDO
Rubrika je postala skoraj pretesna za
vse vesele dogodke, ki so se zvrstili v
preteklih treh mesecih.

Družinica Tomaža Sveta z novo
pridobitvijo, sinkom Lukom.

Dragica Puž s sinom
Aleksejem.

Na Spodnjem Štajerskem pravijo, da je pet
rojstev zapovrstjo rezultat lanske zgodnje
jesenske ohladitve. Boštjan Pajenk in Ferdo
Krošl sta dobila hčerkici in sta že drugič postala
očka, Marjan Brglez, Branko Fon in Tomaž Svet
pa se šele podajajo na pot očetovstva. Tudi na
drugih koncih niso dosti zaostajali, Mariborčani
nazdravljajo prvemu sinu sodelavca Kristjana
Breznika, na materinski dan pa je privekal na
svet tudi Aleksej, prvorojenec gorenjskega
para, Dragice Puž in Saša Koblarja, ki varujeta
objekt papirnice Goričane. Vsi so mnenja, da je
starševstvo nekaj prečudovitega.
V Mariboru pa so zaželeli vse lepo in dobro še
na mnoga leta “najbolj seksi abrahamovki”,
kadrovnici Darji Penezič, o kateri sodelavci
pravijo, da je vesela, delovna, natančna, pozorna
in potrpežljiva z njimi že vseh deset let, odkar
je v Sintalu. Prosti čas preživlja s svojo družino,
rada pa sede tudi na kolo in se sprosti v naravi.

Intervent Branko Fon s hčerkico
Nušo in novopečeno mamico.

Darja Penezič, najbolj
seksi abrahamovka.
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Sintal d.d., Litostrojska 38, Ljubljana

Kovček
za varen
prenos
denarja

Za varen prenos denarja in drugih vrednosti smo v Sintalu
na osnovi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju s partnerjem
razvili kovček, ki v primeru ropa obarva vsebino.

Če kovček za varen prenos potrebujete tudi vi,
nas pokličite na (01) 51 30 100.
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