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INTERVJU
Dr. Drago Podobnik,

predsednik uprave Hit, Nova Gorica

REPORTAŽA Z INTERVENTOM
Valter brani prestolnico
RAZISKAVA JAVNEGA MNENJA
Slovenci zvonimo po toči
Vaša varnost je naša skrb.
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Sintalčkov intervju

Sejem IfSec 2011

Igre na srečo že od nekdaj burijo
človeški duh. Pogovarjali smo se s
predsednikom uprave Hita, Nova
Gorica, dr. Dragom Podobnikom.

Strokovnjaki iz Sintala so se seznanjali z novostmi na največjem
evropskem sejmu varovanja IfSec
v Birminghamu.

Valter brani prestolnico

Iz tujega tiska

Interventu Valterju se je v nočni
izmeni ob polni luni pridružil novinar, ki je njune dogodivščine
strnil v zanimivo reportažo.

Prihajajoče olimpijske igre v Londonu zahtevajo najvišjo stopnjo
varnostnih ukrepov v smislu tehnologije in človeških virov.

Trimesečje v koncernu Sintal

Varstvo pred požarom

Vestno smo skrbeli za naše
naročnike in pridobivali nove.
Varovali smo množico tekem, koncertov, sejmov in drugih prireditev.

Novi pravilnik s področja varstva pred požarom, ki bo stopil v
veljavo 1. januarja 2012, določa
dodatne oblike usposabljanj.
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Varno ravnanje z orožjem

Čiščenje

Oboroženi varnostniki morajo
natanko vedeti, kako z orožjem
varno rokovati in v kakšnih primerih ga uporabiti.

Sintal Eko s strokovnim pristopom
uspešno odpravlja težave, ki nastanejo pri obnavljanju, vzdrževanju
ali zaščiti lesenih površin.

12
Sintal Koroška

Podjetje smo ljudje

Podjetje Sintal Koroška že od svoje
ustanovitve vztrajno povečuje svoj
tržni delež. Tako je postalo vodilno
varnostno podjetje na Koroškem.

Maja smo organizirali golf turnir.
Čestitamo abrahamovcu, staršem
novorojenčkov, varnostnikoma
trimesečja in mladoporočencema.
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19-23
Raziskava o varnosti
Pred poletnimi počitnicami smo
se pozanimali, kako Slovenci med
dopusti in tudi sicer skrbijo za varnost svojega premoženja.
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Družbena odgovornost
Kakor poslovno in družbeno okolje vplivata na poslovanje podjetja,
tako tudi podjetje vpliva na to okolje, v katerem deluje, in ga soustvarja. Zato so pomembna načela družbene odgovornosti.
Pri družbeni odgovornosti ne gre zgolj za donacije in sponzorstva,
temveč tudi za odgovorno ravnanje do narave in sočloveka. To je
že pred desetimi leti izrecno poudarila Evropska Komisija in predstavila Zeleni dokument za promocijo evropskih usmeritev za
družbeno odgovornost podjetij.
V Sintalu družbene odgovornosti ne zanemarjamo. Na področju
ekologije varčujemo z energijo in odgovorno ravnamo z odpadki.
Sodelujemo pri številnih dobrodelnih aktivnostih, kot so krvodajalske akcije z Rdečim križem Slovenije, zbiranje pomoči potrebnim
v okviru Rotary in Lions kluba. Številne bolnišnice so tudi z našo
pomočjo prišle do nove opreme za zdravljenje obolelih.
Na področju kulture sodelujemo pri številnih prireditvah. Pomagamo tudi pri zbiranju sredstev za šolanje mladih umetnikov.
Hiša eksperimentov tudi z našo pomočjo omogoča mladim spoznavanje z znanostjo.
Naše domoljubje izkazujemo tudi z aktivno vlogo v društvu
Generala Maistra, kjer spodbujamo vrednote narodne zavesti.
Na področju športa tradicionalno podpiramo številne klube širom
Slovenije in s tem soprispevamo k uspehom naših športnikov
doma in v tujini.
Zaostrena gospodarska situacija se izkazuje tudi v vedno večjem
številu prošenj za pomoč. Žal je vsem nemogoče ugoditi, ne glede
na razmere pa ne spreminjamo svojih načel in jim ostajamo zvesti
tudi v bodoče.
mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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vesolje zabave
Igre na srečo že od nekdaj burijo
človeški duh. V družbi Hit nudijo svojim
obiskovalcem široko paleto storitev, s
katerimi se trudijo gostom omogočiti
kar največ užitka, sprostitve in zabave.

vornosti in proaktivnemu preprečevanju negativnih učinkov, ki jih
lahko imajo igre na srečo povsod po svetu.

Kako vidite poslanstvo vašega podjetja?
Poslanstvo našega pod„Igre na srečo so pri nas
jetja je v tem, da z novim
del vrhunsko organizirane,
znanjem, profesionalnim
vodene in varne zabave.“
pristopom ter veliko mero
čustvene inteligence, s pomočjo vseh zaposlenih, ustvarjalno razvijamo široko paleto spremljevalnih storitev, ki so gostom v užitek,
sprostitev in zabavo. Gre za ameriškemu konceptu podoben model, prilagojen evropskemu okusu. Skratka, igre na srečo so pri
nas del zabave, dobro organizirane, vrhunsko vodene in varne,
tako glede stranskih učinkov kot glede zanesljivosti izplačil.

O Hitu nam je več povedal predsednik uprave
družbe Hit, Nova Gorica, dr. Drago Podobnik, ki
je v Hitu, s presledki, zaposlen že leta, funkcijo
predsednika uprave pa je prevzel v maju 2009.

Kakšni so bili začetki družbe Hit in kaj se je
od tedaj spremenilo?
Začetki družbe Hit so povezani z gostinstvom,
od 1984 leta dalje pa z igralništvom. Takrat so
namreč v hotelu Park v Novi Gorici odprli prvo
igralnico. Takoj se je Nova Gorica začela razvijati v turistični kraj, kar prej brez dvoma ni bila.
Lahko trdimo, da je danes Nova Gorica znana
po ponudbi iger na srečo.

Ali obiskovalci igralnic, v želji po lahkem zaslužku, pogosto “izgubijo glavo”?
Kot rečeno, naš namen še zdaleč ni spravljati naše goste v težave
ali kakršne koli neprijetne situacije. Naše osebje poskrbi, da so
gostje pravočasno opozorjeni na možnost zasvojenosti, zlahka
prepozna prve simptome in po potrebi prepove vstop v igralnico,
če opazi, da gost igre ne kontrolira dovolj. Seveda se vedno najde
kdo, ki gre čez svoje zmožnosti igre, tako je povsod po svetu.

Z igralništvom ste povezani že vse vaše
poslovno življenje. Kakšne izzive vidite v
tem poslu?

Zasvojenost je žal v človeku, ne pa v igralnici, steklenici, na internetu… Kdor igro vzame kot del občasne zabave, v družbi preživi
lep večer ali vikend ob dobri mediteranski hrani in odličnih vinih,
uživa udobje hotela in centra za wellness, gre na koncert ali modno revijo, lahko, kakor redni
in zmerni pivci, uživa leta in Napotke za varno in zabavleta, se pri nas dobro in var- no igranje najdete tudi na
no počuti ter se k nam vrača. www.hitunivesreoffun.com.

Igralništvo je v prvi vrsti legalna gospodarska panoga, igre na srečo pa del turistične
ponudbe države, območja ali nekega kraja, ki,
poživljajoče vpliva na druge sestavine turizma.
Poseben izziv je specifika, ki je značilna za
ta zahtevni posel. Terja široko obzorje, saj
celovitost ponudbe narekuje poznavanje drugih področij turizma, skrbno spremljanje
konkurence, primerjavo zakonodajnih okvirov drugod, temeljito sledenje tehničnim in
tehnološkim novostim in še kaj. Pri nas še
posebno pozornost posvečamo družbeni odgo-

V zadnjih letih je bilo v medijih zaslediti precej o Hitovih
težavah z izgubo, stavkami, možnostjo liberalizacije
lastništva igralnic… Kako se spopadate s temi izzivi?
Podjetje se je znašlo v spletu nesrečnih okoliščin, ki so kulminirale v lanskem letu: splošna gospodarska kriza, ki je vplivala na
zmanjšanje osebne porabe za zabavo, močan porast konkurence v
neposredni bližini, podaljšani učinki kadilskega zakona, predvsem
pa slabo vodenje in škodljive poslovne odločitve v preteklosti te
družbe so vodili v situacijo, ko je bilo potrebno radikalno poseči po
ukrepih, ki za nikogar niso bili prijetni.
Zmanjšati smo morali vse stroške in število zaposlenih, omejiti
obseg sponzorstev in donacij na več kot minimum, ukiniti tako
rekoč vse investicije in vgraditi mehanizme, ki danes že kažejo
svoje pozitivne učinke.

Predsednik uprave družbe Hit, Nova
Gorica, dr. Drago Podobnik.
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Uspelo nam je v veliki meri ustaviti padec prihodkov, z novo
dvorano za poker, ki se je pokazala več kot uspešna, smo pridobili nove prihodke, posodobili smo poslovne procese, zagotovili nova igrala ter najsodobnejšo ponudbo iger... Vsi seveda niso
razumeli nujnosti zmanjša„Zategnili smo pas, a tako,
nja plač in ugodnosti, ki so
da so bili ti ukrepi čim bolj
bile za naše zaposlene dolga
socialno naravnani.“
leta samoumevne.

V igralnicah je veliko denarja in adrenalina, kar zvišuje stopnjo tveganja.
Skratka, zategnili smo pas, a tako, da so bili ti ukrepi čim bolj
Kakšno vlogo v igralnicah igra varnost?
socialno naravnani in najmanj boleči za zaposlene z najnižjimi

Varnost, tako neposredna, ko se človek počuti
varnega v nekem prostoru ob nekem početju,
kot tudi posredna, ki je zagotovljena drugače
(npr. varnost izplačil, ki je za naše goste izjemnega pomena in se po njej ločimo od drugih
ponudnikov iger), je za nas velikega pomena.

plačami. Letos je vzdušje boljše, nevarnosti pa še niso mimo.
Ostajamo previdni in pozorni na vse spremembe in priložnosti.

Pod vašim okriljem deluje tudi ugledno slovensko
razstavišče, Paviljon poslovnega centra Hit. Kako pomembna je za Hit vključenost v okolje, socialna zavednost?
Paviljon Poslovnega centra Hit se je uveljavil kot eno izmed
najuglednejših slovenskih razstavišč in predstavlja le majhen del
Hitove družbene odgovornosti. Dobro se namreč zavedamo, kako
pomembna je Hitova sponzorska pomoč pri dinamiki športnega,
kulturnega in siceršnjega dogajanja na Goriškem.

Del teh mehanizmov in okoliščin upravljamo
sami, del pa z zunanjimi sodelavci, brez katerih
bi se stopnja varnosti brez dvoma lahko postavila pod mejo zahtevane in pričakovane.

Kateri so bili razlogi, da se je vaša družba
odločila za sodelovanje s Sintalom?

Na področju sponzorstva in donacij smo letos še zelo skromni,
poskušamo pa sodelovati v nefinančnih oblikah, na različnih
prireditvah, dogodkih, ki jih organizirajo drugi; pomagamo z gostinskimi storitvami, promocijskimi orodji, hotelskimi kapacitetami…

Razlog je v tem, da je varnost preprosto neločljivi del naše kakovostne, vrhunske ponudbe.
In sodelovati s tistimi, ki to najbolje znajo, je po
našem najboljša odločitev.

Kako vidite razvoj, prihodnost igralništva in igralnic
doma in po svetu?

Kako vidite nadaljnjo skupno pot?
S Sintalom sodelujemo že več let, ne le na
področju varovanja naših objektov, temveč tudi
na področju organizacije številnih množičnih
prireditev, ki smo jih pred leti uspešno izpeljali
tudi s Sintalovo pomočjo.

Na splošno je opaziti, da imajo ljudje sicer več prostega časa, a
v manjših dozah. Nekajdnevne počitnice, podaljšani vikendi, a
večkrat letno, postajajo prepoznaven del načina življenja pri nas
in drugod po svetu. Tem spremembam se prilagajamo, obenem
pa se temeljito pripravljamo, da svoje bogato znanje in izkušnje
ponudimo tudi zunaj meja domovine. Prvič v zgodovini družbe Hit
se resno dogovarjamo za prenos znanja na zelo oddaljene trge.

„Sintalova profesionalnost se
je dokazala že večkrat in nanjo
računamo tudi v prihodnosti.“
Sintalova profesionalnost se je dokazala že
večkrat in nanjo računamo tudi v prihodnosti.
Prepričan sem, da so na obeh straneh vzpostavljeni vsi pogoji za postopno nadaljnje razvijanje
in nadgrajevanje sodelovanja. Tako se bomo še
bolje spoznali in poslovno sodelovali tako, da
bodo koristi in zadovoljstvo obojestranski.
pogovarjala se je Sanda Zakrajšek

Hitov največji igralniško-zabaviščni center Perla v Novi Gorici.
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Valter brani prestolnico
»1276 cona štiri,« se je slišalo iz prenosnega oddajnika, medtem ko smo se z
Valterjem Bitencem, 35-letnim visokoraslim varnostnikom interventom koncerna Sintal, vozili po ljubljanskih ulicah.
»Sprejeto,« je bil kratek Valter in že smo
odhiteli do objekta ob Grubarjevem kanalu, kjer
se je sprožil alarm, da bi preverili, ali je vse v
redu. »Govorimo v šifrah, tako da tistemu, ki bi
mogoče prisluškoval, ne bi ničesar pomenile,
še najmanj to, da bi vedel, za kateri objekt gre,«
je razložil naš sogovornik. In v manj kot v treh
minutah smo bili na cilju.

S pasovi “oboroženi” navijači

Sence dreves so bile vse daljše in sopara je
malo popustila, ko smo nekaj ur prej prišli na
sedež Sintala, kjer nas je najprej sprejel Janez
Skubic, tisti večer vodja izmene. Povrh vsega je
bila polna luna in po izkušnjah varnostnikov se
tedaj nepridipravi najrajši lotijo nečednih dejanj.

Medtem je prišel Valter, sicer tudi vodja območja Ljubljana Center,
in že smo bili z njim na ljubljanskih ulicah. Njegov delovnik bo trajal do 6. ure zjutraj, potem domov na počitek. V Sintal je prišel pred
enajstimi leti in ne razmišlja, da bi zamenjal delo. »Glede na to, da
me veseli, bom vztrajal,« je dejal Ljubljančan, oče dveh otrok, ki je
svojčas delal v gradbeništvu. »Še dobro, da sem šel ven,« je ugotavljal, »danes bi bil brez službe.«

Pogovor in izmenjava izkušenj med Sintalovimi interventi.

»Za zdaj je precej mirno,« so
ugotavljali interventi, »toda noč bo
dolga in nikoli ne vemo, kaj nas
čaka za vogalom.«

Njegova žena se je z njegovim »bioritmom« že sprijaznila. Se
pa pokličeta, da ji pove, da je dobro. Do zdaj je bil samo enkrat
poškodovan; v končnici državnega prvenstva v Tivoliju je dobil
udarec v obraz in končal na urgenci. »Nič hujšega, je pa na
športnih prireditvah vse bolj nevarno, saj navijači snamejo pas in z
železnim delom opletajo okoli,« je pripovedoval Valter.

»Z Valterjem greste,« je povedal Janez Skubic,
»je že na poti.« Medtem smo se zaklepetali z
varnostniki, ki so bodisi ravno končali izmeno,
bodisi so se nanjo pripravljali. »Za zdaj je precej mirno,« so ugotavljali, toda noč bo dolga in
nikoli ne vedo, kaj jih čaka za vogalom. »En dan
ni enak drugemu,« so se pridušali in dodali, da
je tudi to čar tega posla, saj ni nikoli dolgčas.

Alarm lahko sproži pajčevina
Medtem se je oglasil na začetku omenjeni alarm in po ogledu
objekta je Valter ugotovil, da so ga sprožile ali ptice ali pajčevina,
ki se je nabrala okoli senzorja. Ampak na vsak alarm se je treba
odzvati, čeprav veš, da je »brez posebnosti«.

Janez Skubic, vodja izmene Sintalovih interventov.

Valter Bitenc pregleduje alarmne naprave.
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Zmotil lumpa na delu

Dogaja se, da se sproži protipožarni alarm v garažni hiši, ker se
prah in smog nabereta na senzorjih, potem pa potegne veter, ki
ju dvigne. In to sproži alarm. Vse to je potrebno zabeležiti. »To je
nujno potreben administrativni posel. Tega dela, priznam, ne
maram najbolj. Pisanje, beleženje,« je razlagal Valter, ki pa ve,
da brez tega ne gre, saj se
»Na vsak alarm se je treba
vsak alarm ali »dogodek«
odzvati, čeprav veš, da je
zabeleži. Prav tako tudi vsak
“brez posebnosti”.«
obhod varovanega objekta.

Ulice v središču so se praznile in prestolnica se
je odpravljala spat. »Mirno je, mirno,« je govoril Valter, ko sva zavila na Trubarjevo ulico: »Ko
sem se zadnjič vozil po njej, sem očitno dva lumpa prestrašil in sta začela bežati, ko sta videla
naš avto.« Že s prisotnostjo na ulicah preprečiš
marsikatero kaznivo dejanje, ne da bi vedel za
to. Težava je le, da se ulice v središču Ljubljane
zapirajo in so z avtomobilom težko dostopne.

Še brez uporabe pištole

»So dnevi ali noči, ko ni niti enega alarma,
drugič pa ves čas. Tako pač je,« je razlagal svoj
posel, ko se je spet oglasil alarm, tokrat na
območju Rudnika. Tam je že čakal drugi intervent. Skupaj z Valterjem sta pregledala varovani
objekt in ugotovila, da je eno od oken odprto.
Sledi nasilnega vstopa ni bilo, zato so obvestili lastnika, ki bo poskrbel, da se okno zapre.
Z Valterjem smo nato nadaljevali z obhodi. »Ni
enotnega pravila, da bi vedno ob istem času
vozili po istih ulicah in cestah. Greš po občutku
in zase lahko trdim, da nepridipravi ne bi nikoli
mogli določiti mojega vzorca vožnje in dela,« je
pripovedoval in luči po hišah, stavbah in lokalih
v prestolnici so že skoraj povsem ugasnile.

Nadaljujeva z obhodi, ko se malo po 23. uri oglasi nov alarm. »Ko
se oglasi alarm, je adrenalin. Rad bi bil čimprej na kraju dogodka,
vendar moraš upoštevati prometne predpise. Kljub nujni vožnji
policija ne dopušča varnostnikom, da recimo malo prekoračijo
hitrost, čeprav imamo na strehi avtomobila oranžno lučko.«
In že sva bila v središču Ljubljane, kjer so v neki odvetniški pisarni
pozabili vklopiti alarm: »Če alarm ni vklopljen, se ob določeni uri
sproži. In vklop opravimo mi.« Bliža se polnoč in noč je še vedno
mirna. »Upam, da bo tako tudi ostalo,« si želi Valter in doda, da
mu do zdaj ni bilo treba nikoli uporabiti pištole. Običajno se jih
faloti ustrašijo, ko jih vidijo, in pobegnejo.

Z deskami nad avto
»Se je pa zadnjič zgodilo, da sta me ob prihodu na objekt, kjer se je
sprožil alarm, z deskami napadla dva nepridiprava in udrihala po
avtu. Lahko bi šel sicer ven in enega obvladal, toda od drugega bi
jih dobil. Tako sem raje počakal,« je pripovedoval Valter.

Ljubljana se je že globoko pogreznila v sen, ko
smo se poslovili. »Pa srečno Valter in še naprej
mirno noč,« smo mu zaželeli. In Ljubljančani so
lahko mirno spali. Valter in drugi Sintalovi interventi branijo prestolnico pred pridaniči. Razlog
več, da smo lahko bolj mirni. In kasneje nam je
Valter Bitenc povedal, da je bila tista noč mirna.

Za to službo moraš imeti tudi dobre psihofizične lastnosti: »Da si v
formi, lahko treniraš, toda bistveno je, da znaš v sekundi presoditi
položaj na terenu ter ostati miren in zbran. Tega pa ne zmore vsak
in zato gredo novi varnostniki interventi čez več preizkušenj. Ko pa
postaneš enkrat intervent, tega posla ne zamenjaš nikoli.«

pripravil Jože Biščak

Obhod po središču Ljubljane.

Sintalov avto na ljubljanskih ulicah.

7

s

p

r

e

h

o

d

p

o

s

l

o

v

e

n

i

j

i

TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
Specialistično usposabljanje za opravljanje intervencije je opravilo 15 zaposlenih, za varovanje javnih zbiranj 14, za
reševanje iz dvigal 17 zaposlenih, imamo
pa tudi 20 novih varnostnikov.
Ljubljana z okolico
prireditve in zabava za vse okuse

Javnih zbiranj je bilo kot gob po dežju, tako smo
varovali Davis cup, Študentsko pustovanje, Klape,

15. državno prvenstvo v twirlingu je bilo zelo pisano.

Stavko obrtno podjetniške zbornice Slovenije ter

Zgornja Štajerska

nogometno tekmo Slovenija-Italija in bili za varovanje

Zimo pregnale maske, bombo odstranili brez velikega POKA

slednjih dveh še posebej pohvaljeni. Sledili so ples-

Zimo smo uspešno pregnali z maskami na tradicionalnem Kurentancu,
kjer smo za varnost poskrbeli v ritmih Prljavega kazališta. Varovali smo
koncert Južne strune in Državno prvenstvo v twirlingu, jeklene lepotce
na Tuning showu, 15. Nesov tek in nekaj otvoritev poslovalnic trgovskih
verig, s katerimi sodelujemo. Na gradbišču trgovskega centra Harvey
Norman v Bohovi v Mariboru smo pripomogli k varni odstranitvi in transportu 250-kilogramske letalske bombe iz obdobja druge svetovne vojne.
Naš sektor tehnike je imel polne roke dela. S tehničnimi sistemi varovanja
smo med drugim opremili sedež podjetja Reflex v Poljčanah, Lekarno
Slovenska Bistrica, Avto Krka Maribor in Gasilski dom Ptuj.

ni spektakel Troja, finale NLB lige in kresovanja.
Maja smo varovali protokol v Nizozemski ambasadi,
Majske igre, Evropsko vas, krvodajalsko oglaševalno
akcijo, Hišo eksperimentov, otvoritev Qlandie
Kamnik, finale Hervis pokala in prireditev Ta veseli
dan Radia Veseljak. S fizičnim varovanjem smo
pričeli za naročnike Titan Kamnik, Papirnica Vevče,
Rutar marketing, Inštitut za mikrobiologijo, Salus in
Skai center. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani smo
varovali zadevo Balkanski bojevnik, ki je zahtevala

Spodnja Štajerska

precej dodatnih priprav.

poskočno, športno in v znamenju sejmov

S tehničnimi sistemi varovanja smo opremili podjetja

Na Spodnjem Štajerskem je bil pomladanski čas v znamenju
varovanja sejmov Flora, Poroka, Altermed, Čebelarji 2011, Forma tool,
Plagkem, Graf & Pack in Livarstvo. Varovali smo tudi Športni vikend v
Laškem, otvoritev Inposa v Prevaljah, razne koncerte, kresovanja, vse
košarkarske tekme KK Zlatoroga Laško in ženskega košarkarskega
kluba Celje ter tekme RK Celje Pivovarna Laško. Pričeli smo s fizičnim
in tehničnim varovanjem v Pivovarni Laško, sisteme tehničnega varovanja pa vgradili v Qlandii Kamnik, Inposu Prevalje, Sparu Zreče, Eurospinu
Prevalje, PUP Velenje.

Inoks center, Potokar in Orbico, Medicinsko fakulteto
ter dogradili sisteme v poslovalnicah Mercatorja,
NLB, Unicredit banke in Pošte Slovenije. S tehničnim
varovanjem objektov s prenosom signala na varnostno nadzorni center ter interveniranjem smo
pričeli za Kemis Vrhniko, Vrtec Mengeš, Galerijo
Aksioma, C&A modo, Rutar, Dipo, Margento storitve,
Adel in Matično knjižnico Kamnik.

Naši varnostniki so prizadevno usmerjali in varovali
obiskovalce in nakupovalce na otvoritvi Qlandije.

Za varnost smo poskrbeli tudi na pohodu na Sveto Jedrt.

8

s

p

r

e

h

o

d

p

o

s

l

o

v

e

n

i

j

i

Posavje
NAKUPOVALCI LAHKO VARNO OPRAVLJAJO NAKUPE

Sodelovali smo pri otvoritvi Qlandie Krško, ki jo tehnično varujemo
in skrbimo za odvoz denarja z objekta. Varovali smo tekmo med
Nogometnim klubom Krško in reprezentanco ZDA do 18 let in številne
manjše prireditve.
Severna Primorska
ZBIRAtelji so si lahko varno izmenjevali izkušnje in orožje

Poleg rednih varovanj smo v zadnjem trimesečju varovali koncert Jana

Košarkarski klub Krka je letos nanizal kup uspehov.

Plestenjaka, Srečanje zbiralcev starega orožja ter otvoritev Zelenega

(Foto: Andrej Matič)

Gaja v Dornberku. Na Sintalov varnostno nadzorni center smo priklopili

Dolenjska

Mesnico Peloz Šempeter, Euromix, Riles trgovino in upravo ter Optiko Ibis

OTVORITVE, ŠPORT IN NAKUPI

v Ajdovščini in Sežani.

V marcu smo poskrbeli za varnost na otvoritvi
Qlandie Novo mesto, ki jo tudi tehnično varujemo in
za več njenih lokalov prevažamo gotovino. Na objektu
izvajamo tudi fizično varovanje, prav tako v Müllerju in
Intersparu. Varovali smo tekme Košarkarskega kluba
Krka in Festival nakupov in zabave BTC Novo mesto.

Kočevska regija
PUST JE BIL TUDI LETOS NASMEJANIH UST

Pogodbe za priklop alarmnega sistema in opravljanje intervencij smo
sklenili z Mizarstvom Šterk, AHA Tehnochemom, Barom Lili in Ertl Glas
Steklom. Podaljšali smo sodelovanje z Gramizom, OGV, Vrtcem Ribnica,

Prekmurje in Prlekija

DURS in Občino Kočevje. V Ribnici smo varovali pustno povorko in spust

GLASBA, RAZVEDRILO IN VESTNO DELO

po Kolpi, varnostniki v trgovinah pa so pridno preprečevali tatvine.

Za varnost obiskovalcev smo poskrbeli na koncertu
Riblje čorbe, prireditvi Delu čast in oblast, Kasaški
dirki, Sejmu Megra in Sejmu lovstva in ribištva,
Festivalu nakupov in zabave BTC ter na treh manjših
prireditvah za podjetnike. Izvajamo nova obhodna
varovanja na objektih Tondach SLO, Šavel center,
Trgovski center Lendava in Komptech. Pridobili smo
tudi dva nova naročnika storitve prevoza gotovine.
Večje montaže sistemov tehničnega varovanja smo
izvedli v Vrtcu Černelavci, Kmetiji Cigut, Hladilstvu,
Grajski pristavi v Ormožu, Avtotestu, Bioplinarni
Panvita in Petrolu SND Lendava. Na VNC smo
priklopili 29 objektov in podpisali devet pogodb za
vzdrževanje protipožarnih sistemov.

Gorenjska
V ŠPORTNEM DUHU IN Z ZMAGOSLAVNO ZAVESTJO

Varovanje sta nam zaupala še dva strateška partnerja, Gorenjska Banka in
Petrol. V svoje vrste smo sprejeli 15 novih sodelavcev. S tehničnimi sistemi
smo opremili Tržiški muzej, Harsco Minerale, palačinkarno na Jesenicah,
zlatarstvi Pustovrh in Klemenčič, Hartman & Hartman Lesce in OMV v
Radovljici. Za strelski center Belit je razvojni oddelek Sintala razvil sistem
za sledenje tarč z lasersko tehnologijo. Varovali smo 50. svetovni pokal
Vitranc, X-plozijo zabave, smučarske skoke v Planici, Pokal Spar, tekme
RK Merkur Škofja Loka, mednarodno prvenstvo v badmintonu, XDrive in
postavitev temeljnega kamna Baumaxa v Šenčurju. Izobraževali smo se
za javna zbiranja in intervencijske skupine.

V Planici sta vladala veselo vzdušje in navijanje.

V Prekmurju in Prlekiji imamo nov
intervencijski bivalnik.
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Notranjska

Južna Primorska

JAZZ JE VARNO RAZDAJAL SVOJE NOTE

s toplimi meseci na vrsto prišle tudi zunanje prireditve

Pomlad nam je prinesla celo vrsto izrednih varovanj.

V preteklih treh mesecih smo zaposlili tri nove sodelavce. Sklenili smo
pogodbe za izvedbo sistemov tehničnega varovanja na objektih Mel Miš
Sežana, Marja Černe Izola, Carpe diem plus Portorož, Komunala Izola,
Bem zdravstveni zavod ter v poslovnih enotah podjetja Gemini v Biljah in
v Kopru.

V našem varstvu so se sproščeno zabavali obiskovalci vikend festivala Jazz Cerkno. Povečal se je
obseg dela na Interevropi v Logatcu, fizično pa smo
začeli z varovanjem Lesonita v Ilirski Bistrici. Na varnostno nadzorni center smo priklopili več objektov,
med katerimi bi izpostavili bencinsko črpalko Agip v
Knežaku in trgovino Jysk.
Koroška

Varovali smo dogajanje v Agrariji Koper, Soseski Nokturno in poskrbeli,
da so prireditve Planet nori do polnoči, Razstava eksotičnih živali, Koncert
Hip – hop MKC Koper, Koper praznuje z otroci, in nogometna tekma FC
Koper - NK Partizan Beograd potekale brez izgredov.

MNOŽICA NOVIH POSLOV IN NAROČNIKOV

Tudi v drugi četrtini letošnjega leta smo bili uspešni
in pridobili precej novih naročnikov. Protivlomno
varovanje z intervencijo opravljamo za šest poslovnih
enot Zavarovalnice Maribor na Koroškem, za Pandel
Trade, Glasbeno šolo Ravne na Koroškem, Osnovni
šoli Prežihov Voranc in Koroški jeklarji, Optiko
Klinc, podjetje Modul, Nieros Metal, Prima Foto ter
GB-Partner. Našim naročnikom storitve prevoza
Na Predstavitvi krajevnih skupnosti občine Koper je bilo živahno in zabavno.

gotovine sta se pridružili dve podjetji.
Med novimi naročniki je tudi Croning Livarna, za
katero izvajamo priklop protivlomnega in protipožarnega sistema na VNC z intervencijo. Protipožarno varovanje izvajamo še za Cablex-M, podjetje
PIN in Lukov Dom na Kopah. Na javnem razpisu smo
bili izbrani za protivlomno in protipožarno varovanje
treh lokacij Javnega podjetja Komunala Slovenj
Gradec in Carinskega urada v Dravogradu. Izredna
fizična varovanja smo opravili za Javni zavod Spotur,
Mestno občino Slovenj Gradec, Hofer, Lidl, Spar in
Mercator. Zaposlili smo tri varnostnike.

Sintal Eko
seznanjeni z novostmi S področja čiščenja in upravljanja

V zadnjem trimesečju smo opravili več generalnih čiščenj, seveda pa ob
tem ne zaostajajo redna dela. V korak z napredkom smo se seznanili z
novostmi iz področja čistilne tehnike in čistilnih pripomočkov.
Razširili smo dejavnost upravljanja stavb na Primorskem, saj smo prevzeli v skrb stanovanjsko poslovni objekt Punta v Piranu. V fazi prevzema
je tudi večji poslovni objekt Imparo na Viču v Ljubljani, ki je v zaključni
gradbeni fazi, naša vzdrževalna ekipa pa se tekoče seznanja z gradbeno
tehničnimi lastnostmi objekta, oz. se usposablja na področju vgrajenih
strojnih in elektroinstalacij.

Na javnem razpisu smo bili izbrani za varovanje
Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec.

V fazi prevzema je tudi večji poslovni
objekt Imparo na Viču v Ljubljani.
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V SINTALOVI mREŽI
V naše mreže smo ujeli bolj
ali manj spretne nepridiprave,
ki so se ušteli in pozabili
računati na nas.

v naročje jim je PADEL S STREHE

pice bo dostavil kdo drug
Nova Gorica, 2. 3. - V Intersparu je oseba
kar pod jakno spravila dve pici. Ker pri
blagajni artiklov ni plačala, jo je varnostnik zadržal do prihoda policije.

POZABIL, DA NI TU ZAPOSLEN
Koper, 5. 3. – Naš varnostnik v podjetju
Tomos je pri pregledu prtljage osebe, ki
tam ni zaposlena, ugotovil, da si je hotela
protipravno prilastiti baker.

velikopotezni plan

Tatova sta pridno polnila svoj kombi.

nove vrtne garniture ne bo

Velenje, 2. 5. – Sintalovi interventi so se
odzvali na vlomni alarm v Lidlu. Po filmskem pregonu so ujeli enega od dvojice
na podvig dobro pripravljenih, zamaskiranih vlomilcev, ki sta z macolo razbila vrata
pisarne in trezorja, kjer sta iskala denar.
A vse zaman, oba sta že v rokah policistov.

Ljubljana, 8. 4. – Ponoči je varnostnik
obvestil intervente, da sta se v vrtni lokal
Tuš centra v kombiju z ugasnjenimi lučmi
pripeljali sumljivi osebi. Interventi so jima
preprečili pobeg s kombijem, v katerem
so našli že naloženih 25 stolov.
Vlomilca sta si pot utirala z macolo.

preveč se je razživel

Črnomelj, 7. 3. – Varnostnik v Sparu je
preprečil iznos blaga storilkama, ki sta
poskušali skozi vhod trgovine odnesti
blago v vrednosti 130 eur.

Koper, 10. 4. – Na prireditvi v Snack baru
Žusterna je vinjena oseba po zraku vrtela
barski stolček. Varnostnikovo opozorilo
ni zaleglo, oseba se je spravila nadenj,
zato jo je predal možem v modrem.

CELOVŠKI DVORI varnejši

niso postali naftni mogotci

Ljubljana, 12. 3. – Pogoste vlome in vandalizem v Celovških dvorih smo uspešno
zajezili s 24-urnim fizičnim varovanjem.
Že prvo noč smo zalotili vlomilca in ga
pridržali do prihoda policije.

Naklo, 13. 4. - Za Megales smo zaradi
večkratnih kraj bencina iz tovornjakov
pričeli z izvajanjem obhodne službe in pri
tem na delu uspešno zasačili več oseb.

v pričakovanju lige prvakov

Ložine, 20. 4. – Na poti proti Ložinam je
varnostnica ob gozdu opazila dva do tri
metre visok ogenj. Gorel je plastični wc
tik ob gozdu. Takoj je ustavila in močan
ogenj pogasila z gasilnim aparatom.

pregnali vlomilce

šola ni pogorela, pouk bo

treznitEV NA POLICIJI

Ljubljana, 1. 5. – V Srednji trgovski šoli je
v smetnjakih prišlo do požara. Prihiteli so
interventi, ki so se lotili gašenja ter gasilcem zagotovili nemoten dostop. Slednji
so požar pogasili, preden so se ognjeni
zublji razširili v notranjost objekta.

Koper, 30. 5. – V večernem času se je
sprehajalec, ki je kazal očitne znake opitosti, lotil reklamne table pred trgovino
Mana in poškodoval izložbeno steklo. Ujel
ga je intervent, ki se je odzval na alarm
loma stekla, in ga predal policistom.

Interventka se je uspešno lotila ognja.

Opitega sprehajalca je zmotila
reklamna tabla.

Kranj, 22. 3. – V Intersparu je oseba iz
škatle vzela DVB-T sprejemnik in ga skrila pri kavnih mlinčkih. Tatinsko namero
sta preprečili pozorni varnostnici.

ni bil dosti zvit
Novo mesto, 1. 4. – V Sparu je varnostnik
s pomočjo video nadzora preprečil krajo
več artiklov. Storilec je artikle v vrednosti
25 evrov skušal skriti v notranji žep jakne.
Odpeljal se je v družbi policistov.

spretno pogasila ogenj

dogovor je bil iz trte zvit

bel prah ni bila moka
Koper, 11. 5. – Na nogometni tekmi je
varnostnik opazil, da je za moškim, ki je
zapustil toaletni prostor, na pokrovu WC
školjke ostal bel prah. O tem je obvestil policiste, ki so 'pozabljivca' prevzeli v
nadaljnji postopek.

kot bi jim gorelo za petami
Kranj, 21. 5. – V trgovini Marex je sprožen
alarm prestrašil vlomilce, da so brezglavo zbežali in ničesar odnesli s seboj.

Maribor, 28. 5. – Hiter odziv naše intervencijske skupine je pregnal vlomilce,
preden jim je iz Mestne občine Maribor
uspelo karkoli odtujiti.

Ptuj, 7. 4. – Intervent je v večernem času
po sproženem alarmu v Živexu pri sosednjem objektu prijel vlomilca, ki naj bi v
dogovoru s poslovodjo kupoval ploščice.
Navedbe so bile neresnične, zato je
“nakupovalca” predal policiji.
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Varno ravnanje z orožjem (1)
Varnostniki, ki s stališča varnostne
ogroženosti opravljajo zahtevnejša
dela, so običajno oboroženi. Posledice
uporabe strelnega orožja so lahko zelo
hude, zato morajo natanko vedeti, kako
z orožjem varno rokovati in v kakšnih
primerih ga uporabiti.
Redna usposabljanja
Novi Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
v 4. odstavku 56. člena (nošenje in uporaba
orožja) pravi: »Varnostniki, ki nosijo in uporabljajo strelno orožje, se morajo redno strokovno
usposabljati v ravnanju s strelnim orožjem in
njegovi uporabi.«
Oboroženi Sintalovi varnostniki imajo opravljeno osnovno izobraževanje in izpit iz varnega
rokovanja z orožjem pri organizaciji, ki ima koncesijo za izvajanje tovrstnega izobraževanja.
Pred prvim stikom s službenim orožjem opravijo tudi interno izobraževanje, ki ga izvajajo
odgovorne osebe za orožje v koncernu Sintal.

Deset zlatih pravil ravnanja z orožjem
Pri ravnanju z orožjem je potrebno spoštovati
deset zlatih pravil varnega rokovanja z orožjem.
Ta pravila so zelo pomembna za vse, ki se
srečujemo z orožjem, tako v službi, kot tudi v
prostem času - pri športu, lovu, kjerkoli.

Kako ukrepati, če najdemo orožje?
Na orožje lahko naletimo tudi v prostem času, tako med aktivnostmi v naravi kot tudi med sprehajanjem po ulicah mesta. Seveda
pa se varnostnik lahko sreča z orožjem tudi pri opravljanju službe.
Oseba, ki najde ali izve za orožje ali strelivo, za katerega domneva,
da je izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski postaji, oziroma jo o tem obvestiti (34. člen Zakona o orožju).
Najdeno orožje hrani policija, ki skuša s pomočjo evidence o registriranem orožju in evidence o pogrešanem orožju najti lastnika. Pri
tem postopa v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno pravna razmerja.
V primeru, da v enem letu od prijave oziroma izročitve najdenega
orožja policiji lastnika ni moč najti in da najdeno orožje ni predmet
kulturne dediščine, pridobi lastninsko pravico na orožju najditelj.
Na prošnjo najditelja, ki mora biti podana v roku enega meseca
po pridobitvi lastninske pravice, lahko upravna enota izda orožno
listino, če najditelj – lastnik najdenega orožja izpolnjuje pogoje iz
drugega odstavka 14. člena tega zakona. V primeru, da najditelj ne
zaprosi za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena,
ravna upravna enota v skladu z 61. členom Zakona o orožju.

Najdba prepovedanega orožja
Prepovedano orožje se brez odškodnine izroči ministrstvu
za notranje zadeve. Še opozorilo: bomb, granat, min in drugih eksplozivnih sredstev, ki so ali pa tudi niso ostanki vojn, naj
najditelj ne prijema ali premika, še manj prenaša, temveč naj o
najdbi in o kraju najdbe takoj obvesti najbližjo policijsko postajo!
V naslednji številki bo govora o tem, kaj naj stori varnostnik, ki pri
opravljanju službe varovanja odkrije orožje.
Robert Tivadar
odgovorna oseba za orožje, Sintal Fiva d.o.o.

Pravila varnega rokovanja z orožjem:
1.

Orožje vedno obravnavajte, kot da je
napolnjeno.
2. Pazite, kam je usmerjena cev.
3. Ne držite prsta na sprožilcu.
4. Orožje naj bo odprto.
5. Seznanite se z delovanjem orožja.
6. Vedno uporabite le preverjeno strelivo.
7. Preverite, kaj je cilj in kaj je za njim.
8. Orožje ni združljivo s psihoaktivnimi
snovmi.
9. Zaščitite oči in ušesa.
10. Vedno nadzorujte svoje orožje.
Deset zlatih pravil varnega
rokovanja z orožjem.

Najpogostejša oborožitev varnostnikov, pištola CZ-M70, je zaradi netočnosti,
majhne kapacitete nabojnika in slabše lege v roki vse manj priljubljena.
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vodilni TUDI na koroškem
Podjetje Sintal Koroška d.o.o. že od svoje ustanovitve
leta 2004 vztrajno povečuje svoj tržni delež in tako je
postalo vodilno varnostno podjetje na Koroškem.
Koroška regija je po gospodarskih kazalcih pod slovenskim
povprečjem, v zadnjih letih so mnoga tukajšnja velika podjetja
zaradi stečajev zapirala svoja vrata. Zato imajo dobri rezultati, ki
jih dosega naše mlado podjetje, še toliko večji pomen.
Z rastjo števila naših naročnikov se širi tudi naš kolektiv. Letos
smo zaposlili pet delavcev in sedaj štejemo 33 zaposlenih. Svoje
vrste smo okrepili v vseh sektorjih, zaposlili smo varnostnega
tehnika in komercialista, ki pokriva tudi tehnično področje, največ
novih sodelavcev pa smo dobili na področju fizičnega varovanja.
Opravljamo storitve s področja zasebnega varovanja. Nabor naših
storitev dopolnjujemo s ponudbo ostalih podjetij koncerna Sintal.
Velik poudarek posvečamo izobraževanju naših zaposlenih, tako
je samo v zadnjem času vse naše varnostno osebje opravilo
specialistična usposabljanja za intervencijo in javna zbiranja.

Edini s tremi intervencijskimi ekipami
Varujemo okoli 500 objektov, med njimi so banke, bencinski servisi, trgovski centri, velika, srednja in mala podjetja ter mnogi drugi.
Dnevno opravljamo prevoze denarja, naši tehniki pa vgrajujejo vse
vrste sistemov tehničnega varovanja.
Smo edino varnostno podjetje, ki na celotnem področju Koroške
zagotavlja 24-urno prisotnost s tremi intervencijskimi skupinami.
Sintalova intervencijska služba je v naši regiji najbolj razvejana
in tudi najbolje organizirana, vsi interventi dobro poznajo svoje
delo in so opravili vsa potrebna usposabljanja. Naši varnostniki
preprečujejo nastanek škode na varovanih objektih in uspešno
intervenirajo ob različnih alarmih.

»Trud in strokovno
delo zaposlenih sta
prva pogoja za
uspeh podjetja.«
Maja Gabrovec,
direktorica Sintala Koroške d.o.o.

Vsi za enega, eden za vse
Za uspeh podjetja so zaslužni vsi zaposleni od
varnostnika, interventa, prevoznika denarja, varnostnega tehnika do vodstva, za kar je
potrebno veliko medsebojnega usklajevanja in
sodelovanja. Veseli me, da imamo v naši sredini
sodelavce, ki delo opravljajo odgovorno in vedo,
kaj poklic varnostnika prinese s sabo.

Družbeno odgovorni
Po svojih zmožnostih delujemo tudi družbeno
odgovorno, saj del naših sredstev namenjamo
različnim športnim in humanitarnim društvom.
Storitvena znamka Sintal na Koroškem danes
nekaj pomeni in je postala prepoznavna, s strokovnim delom in vztrajnostjo pa se bomo trudili
še povečati tržni delež napram drugim varnostnim službam. Trud in strokovno delo zaposlenih
pa sta prva pogoja za uspeh podjetja. Ponosna
sem na naše delo in razveseli me, ko grem na
sprehod po mestu ali na izlet z mojo hčerkico,
ki ves čas ponavlja: »Mama, poglej, spet je tu
Sintalova nalepka. Pa saj ta Sintal je povsod!«

Varnostnik Andrej Marinko na delovnem mestu v
Mercatorjevem Hipermarketu v Slovenj Gradcu.
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Maja Gabrovec
direktorica Sintala Koroške d.o.o.

Tudi vodja varnostnikov, Karli Gabrovec,
se loti varovanja, kadar je potrebno.
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SLOVENCI ŠE VEDNO PREMALO NAREDIMO
ZA ZAŠČITO SVOJEGA PREMOŽENJA
Večina Slovencev (75,7 odstotka) meni, da je Slovenija na splošno varna
država. Večina (66,8 odstotka) pa tudi
samokritično priznava, da ne naredi
dovolj za zaščito svojega premoženja.
Pred poletnimi dopusti smo se pozanimali, kako
skrbimo za varnost svojega premoženja, kadar
smo dalj časa zdoma. Javnomnenjsko raziskavo o tem je za Sintal opravila agencija Giedon
med 26. in 29. majem, vzorec pa je znašal 1009
polnoletnih prebivalcev Slovenije.

»Raziskava je pokazala, da vsak
12. Slovenec prepozna Sintal kot
podjetje, ki se ukvarja z varovanjem,
kar je naše podjetje uvrstilo v vrh
tudi po prepoznavnosti.«
Med dopustom brez dodatne zaščite
Raziskava je pokazala, da je bil vsak 28.
Slovenec v zadnjih letih žrtev kaznivega dejanja ropa, tatvine ali vloma oziroma da vsak 11.
Slovenec pozna koga (sorodnika, znanca ali prijatelja), ki je bil žrtev kakšnega od teh kaznivih
dejanj. Tako vsak 8. Slovenec pozna koga ali pa
je bil že sam žrtev kaznivega dejanja.
Kljub temu je samo tretjina vprašanih (33,2
odstotka) odgovorila, da bodo med daljšo odsotnostjo od doma še posebej ali dodatno zaščitili
svoje premoženje. Pri tem večina samokritično
priznava, da ne ravna dovolj samozaščitno.
Anketirancem so bili našteti nekateri preventivni ukrepi, povedati pa so morali, ali jih izve-

dejo, preden gredo za dalj časa zdoma. 86,2 odstotka vprašanih je
odgovorilo, da povsem zaprejo okna, 30,4 odstotka pa, da poskrbijo, da poštni nabiralnik ne bo poln.

Žrtve kaznivih dejanj bistveno bolj samozaščitne
Splošna ugotovitev raziskave
»Večina Slovencev ravna
je, da velika večina ravna
samozaščitno šele takrat,
samozaščitno šele takrat,
ko postanejo žrtev vloma
ko se jim nekaj zgodi oziroali tatvine.«
ma potem, ko so sami žrtev
vloma ali tatvine. Raziskava je namreč pokazala, da velika večina
tistih, ki so bili v zadnjih letih žrtve vloma, tatvine ali ropa oziroma
poznajo koga izmed sorodnikov, znancev ali prijateljev, ki so bili
žrtve kaznivega dejanja, ravna veliko bolj samozaščitno kot tisti, ki
to niso bili ali ne poznajo nikogar.
97,1 odstotka žrtev kaznivega dejanja in 85,2 odstotka tistih, ki
poznajo žrtev kaznivega dejanja, poskrbi, da poštni nabiralnik med
dopusti ni poln. To stori le četrtina tistih, ki nimajo slabe izkušnje
ali ne poznajo nikogar, ki bi jo imel. Nadalje 85,7 odstotka žrtev
kaznivega dejanja in 31,8 odstotka tistih, ki poznajo žrtev kaznivega dejanja, ima alarmno napravo. 77,1 odstotka žrtev kaznivega
dejanja in 39,8 odstotka tistih, ki poznajo žrtev kaznivega dejanja,
poskrbi, da nekdo pride pogledati dom takrat, ko so na dopustu.
Več kot četrtina (28,5 odstotka) tistih, ki so bili že žrtev kaznivega
dejanja, pa za čas dopustov najame tudi podjetje za varovanje.

Komu bi zaupali kjuče svojega doma?
Anketiranci so bili še vprašani, komu bi zaupali ključ stanovanja
ali hiše, pri čemer ocena 1 pomeni, da mu sploh ne bi zaupali,
ocena 5 pa, da bi mu popolnoma zaupali. Slovenci bi ključ svojega
stanovanja ali hiše najbolj zaupali policiji (povprečna ocena 4,1),
sorodniku (povprečna ocena 3,8) ali pooblaščenemu podjetju za
varovanje (povprečna ocena 3,7), najmanj pa sosedu (povprečna
ocena 3,4), znancu ali prijatelju (povprečna ocena 3,0) in sodelavcu
v službi (povprečna ocena 2,8).
Komu bi zaupali ključ od svojega doma?
4,1

policiji
3,8

sorodniku

3,7

podjetju za varovanje
3,4

sosedu
3,0

znancu ali prijatelju

2,8

sodelavcu
0,0

Pred odhodom z doma je potrebno poskrbeti
vsaj za osnovne varnostne ukrepe.

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Raziskava je pokazala, da bi večina Slovencev podjetjem
za varovanje zaupala ključe svojega domovanja.
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sejem varovanja
ifsec 2011
Sejem varovanja IfSec v Birminghamu je največji
in najbolj obiskan sejem v Evropi. Tudi letos ga je
obiskala ekipa strokovnjakov iz Sintala.
Priprave na sejem se za obiskovalce iz Sintala začnejo že veliko
pred odhodom na sejem. Na delovnih sestankih zbiramo informacije o potrebah varovanja, o težavah, ki bi jih bilo potrebno rešiti,
in o željah, ki jih podajajo naročniki. S tem spiskom se odpravimo
na sejem v upanju, da bo ob povratku čim več prečrtanega.

Osip razstavljavcev iz Azije
Sejemski razstavljalci so prišli z vsega sveta. Zaradi vedno bolj
dejavne certifikatske vojne se umikajo azijski proizvajalci, ki
jih letos, razen na video področju, ni bilo zaznati. Še posebej
pomembno je, da ponudbo razstavljalcev spremljajo tudi predavanja s področij trendov in problemov varovanja.
Presenetljivih novosti sejem ni ponudil, je pa nakazal, da je trend
hitrega razvoja panoge prešel v fazo umirjanja. Na vseh področjih
tehničnega varovanja se je že dodobra usidrala IP tehnologija.

Upravljanje centrale z mobilnikom
Protivlomni sistemi se vse bolj integrirajo s pametnimi sistemi
na objektu (razsvetljava, ogrevanje, prezračevanje, internet…).
Uveljavljajo se brezžični sistemi, ki se cenovno približujejo žičnim,
poleg tega pa pridobivajo tako na varnosti komunikacije kakor tudi
na dometu. Zelo se razvijajo tudi sistemi za upravljanje alarmnih
central, še posebej za upravljanje z mobilnimi telefoni, iPodi ipd.
Pričakovane pogrebne ceremonije za klasičnimi analognimi video
sistemi še ni bilo, se pa vztrajno bliža. Video nadzor v popolni temi
omogoča vse bogatejša ponudba termalnih kamer, saj zakonodaja
nič več ne omejuje njihove uporabe. Dolgoletno vojno med protokoli je prepričljivo dobil protokol H.264, ki je sedaj integriran prav v
vsaki snemalni napravi.

»Varovanje je uspešno,
kadar je povezano tudi
z drugimi dejavniki
našega bivanja.«
Boštjan Kurmanšek,
direktor razvoja

Video sistemi za odkrivanje požarov
Snemalne naprave video sistemov se nadgrajujejo s funkcijami za vizualno analizo: prepoznava obrazov, registrskih številk in odtujenih
predmetov, štetje ljudi in prometa,... Relativno
nov je patentiran sistem odkrivanja požara s
pomočjo video sistemov. Ponudba se širi tudi
na področju podpornih aplikacij za povezovanje
protipožarnih central.
Skupni imenovalci dobrih sistemov kontrole
pristopa so samoadresiranje ter enostavna
montaža in uporaba. Ponudba biometričnih
naprav, ki prepoznajo osebo na podlagi telesnih
lastnosti (obraz, prstni odtis, očesna roženica,
…), je res pestra. Zanimivi so tudi sistemi za
lociranje uporabnikov znotraj nekega objekta s
pomočjo aktivnih oddajnikov.

Varovanje ni zapuščeni otok
Zelo očiten napredek na področju varovanja je
ugotovitev, da varovanje ni zapuščeni otok sredi morja. Uspešno bo le, če bo prisotno v vseh
plasteh našega bivanja. Na varovanje moramo
gledati s širše perspektive in ga povezovati tudi
z drugimi dejavniki življenja.

Množičen obisk na razstavnem prostoru našega
dobavitelja opreme za tehnično varovanje.
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Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Sejemska ponudba je bila zelo pestra.
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Velika Britanija se pripravlja
na varnostni izziv
Na področju pokritosti z varnostno
opremo je v svetovnem merilu vodilno
evropsko velemesto London, saj ima
več nadzornih kamer na prebivalca kot
katerokoli drugo mesto.
Olimpijske igre London 2012
Olimpijska ministrica Tessa Jowell je zagotovila, da bo naslednje leto v času olimpijskih
iger raven zagotavljanja varnosti v Londonu
ves čas v skladu s stopnjo tveganja v tistem
času. Olimpijske igre bodo vsekakor zahtevale
najvišjo stopnjo varnostnih ukrepov v smislu
tehnologije in človeških virov.

Ustanovitev posebnih enot
Velika Britanija ima na področju gostovanja in
varovanja različnih pomembnih dogodkov že
veliko izkušenj in tudi tokrat naj bi bilo za varnost več kot dobro poskrbljeno:
• Znotraj policijske službe je bila ustanovljena posebna enota, ki zagotavlja, da se
pomembne informacije zbirajo in delijo med
varnostnimi partnerji.
• Ustanovljena je bila skupina za nadzor nad
varovanjem gradbišča olimpijskega parka,
ki skrbi za zaščito in varnost delavcev in
prebivalcev.
• V britanskem varnostnem združenju (British
Security Industry Association - BSIA) je bil
ustanovljen oddelek London 2012, ki bo tesno
sodeloval z vlado pri zagotavljanju varnosti
v času olimpijskih iger.
• Na podlagi različnih scenarijev se izvajajo
vaje tako na strateški kot taktični ravni.

Bodo varnost zagotavljali prostovoljci?
V Londonskem organizacijskem odboru olimpijskih in paraolimpijskih iger (London Organising Committee of the Olympic and
Paralympic Games - LOCOG) pravijo, da želijo za zagotavljanje varnosti na prizoriščih olimpijskih iger 2012 usposobiti tudi prostovoljce. Po ocenah naj bi sodelovalo dvesto tisoč ljudi:
• 70.000 prostovoljcev,
• 40.000 gradbenih delavcev,
• 30.000 varnostnih uradnikov in
• 60.000 drugih.
Številna vprašanja se porajajo glede tega, da naj bi varnost zagotavljali prostovoljci. Prostovoljce bo potrebno ustrezno usposobiti
tako, da bodo opravljali svoje delo predano, da bodo polno zavezani javni varnosti in v tem ne bodo videli le priložnosti za prosto
pot do prizorišča olimpijskih iger.
Če bi se varovanje s prostovoljci izkazalo kot uspešno, bi dobili
vzorčni primer, da se državljane lahko usposobi za zagotavljanje
varnosti na velikih športnih dogodkih, kar seveda pomeni tudi
veliko nižje stroške varovanja. V nasprotnem primeru pa bi bile
posledice lahko katastrofalne.

Možnost terorističnih napadov
Eno od glavnih varnostnih groženj za olimpijske igre predstavlja možnost terorističnih napadov. Bombni napadi v Londonu
leta 2005 kažejo, da je ogroženost visoka in resnična. Izjemno
pomembno je, da je osebje visoko usposobljeno in sposobno zagotavljati celovito varovanje na vseh prizoriščih, kjer bodo olimpijske
igre potekale.
Londonske olimpijske in paraolimpijske igre leta 2012 obetajo,
da bodo največji športni dogodek v zgodovini Velike Britanije in
morda celo največji varnostni izziv, s katerim se bo Velika Britanija
soočila po drugi svetovni vojni.
pripravila Sara Plausteiner

Varovanje prihodnjih olimpijskih iger bo za
Veliko Britanijo predstavljalo velik izziv.

Za varnost na olimpijskih igrah bodo med
drugim skrbeli tudi prostovoljci.

16

v

a

r

s

t

v

o

p

r

e

d

p

o

ž

a

r

o

m

nove zahteve
varstva pred požarom
Konec aprila je izšel Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
ki se bo uporabljal od 1. januarja 2012.
Pravilnik je bil objavljen 29. aprila v Uradnem listu RS št. 32/2011
in zamenjuje Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo
pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom iz leta 1995. Določa vrste, način in
periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter pogoje za
pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Obseg usposabljanja za varstvo pred požarom
Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:
• usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
• usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
• usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in
izvajanje evakuacije,
• usposabljanje varnostnikov in operaterjev v varnostno nadzornih
centrih (VNC), ki izvajajo požarno varovanje,
• druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
Posamezna usposabljanja se izvajajo po programih, ki jih potrdi
lastnik ali uporabnik objekta, razen programa usposabljanja varnostnikov in operaterjev v VNC, ki izvajajo požarno varovanje, ki ga
je predpisalo ministrstvo za obrambo.
Usposabljanja lahko izvajajo pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, lastniki, uporabniki stanovanjskih, poslovnih
in industrijskih objektov, ter osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem
pravilnikom. Stanovalci v večstanovanjskih stavbah se za varstvo
pred požarom usposabljajo z neobveznimi oblikami usposabljanja.

»Novi pravilnik
določa dodatne oblike
usposabljanj za varstvo
pred požarom.«
Matjaž Černe,
direktor varstva pri delu

Pooblastila za izvajanje ukrepov
Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom obsega:
• organiziranje in izvajanje usposabljanja za
varstvo pred požarom,
• izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in
načrta evakuacije,
• izvajanje drugih ukrepov požarnega varstva.

Periodika usposabljanja
Prvo usposabljanje se izvede takoj ob nastopu
dela. Nato je potrebno izvajati periodična usposabljanja, in sicer:
• na 1 leto za pooblaščene osebe za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom,
• na 2 leti za zaposlene v objektih, kjer obstaja
velika ali zelo velika požarna ogroženost,
• na 3 leta za:
–– zaposlene v objektih, kjer obstaja srednja ali
srednja do povečana požarna ogroženost,
–– osebe, ki opravljajo požarno stražo,
–– osebe, ki so odgovorne za gašenje začetnih
požarov in izvajanje evakuacije,
–– varnostnike, ki izvajajo požarno varovanje,
• na 5 let za operaterje v VNC.
Matjaž Černe, dipl.varn.inž.
direktor varstva pri delu

Usposabljanje zaposlenih
Obveznosti vsakega delodajalca so:
• zagotoviti, da je vsakdo, ki je redno ali začasno oziroma občasno
zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ter da je
seznanjen s požarnim redom,
• določitev zaposlenih, ki se usposobijo za gašenje, tako, da lahko
opravljajo požarno stražo pri delih, ki zahtevajo požarno stražo,
• določitev števila, vrste in načina usposabljanja oseb, odgovornih
za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto
dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni,
• poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije v
skladu s predpisi.
V Sintalu izvajamo tudi usposabljanja odgovornih
oseb za gašenje začetnih požarov.
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Kako od lesa do lepega in
vzdrževanega poda (2)
S pravilnimi sredstvi in prijemi se da
rešiti večino težav, ki lahko nastanejo
pri obnavljanju, vzdrževanju ali zaščiti
lesenih podov.
V prejšnji številki sem predstavila lastnosti lesa
in lesenih podov ter osnovne podatke o parketu
in načinih obdelave in nege. Tokrat pa se bomo
posvetili vprašanju, kako leseni pod dodatno
zaščititi ter ravnanju v primeru poškodb laka.

Kako dodatno zaščitimo novo lakiran
parket pred zunanjimi vplivi?
Za dodatno zaščito se uporablja ustrezno
zaščitno sredstvo (npr. Kiehl Parketto care), ki
je v tem primeru nerazredčeno. V tankem sloju
ga nanesemo na lakirano površino in pustimo,
da se posuši. Postopek ponovimo dva- do trikrat. Po nanosu zadnjega sloja je priporočljivo,
da se po tako zaščiteni površini 12 do 24 ur ne
hodi. S tem se na laku ustvari tanka, a trdna
voskasta plast, ki jo z dnevno uporabo trošimo,
ne poškodujemo pa samega laka, ki je skrit pod
tem zaščitnim slojem.
Tako zaščitena tla v osnovi vzdržujemo suho,
nato pa z občasnim vlažnim prebrisom enkrat
mesečno z istim sredstvom, s katerim smo
parket premazali, le da pri čiščenju uporabljamo razredčeno sredstvo v skladu z navodili
proizvajalca.

»Za nas je vsak leseni pod živ in
edinstven, zato ga skrbno negujemo in
vzdržujemo le s premišljenimi prijemi
in izbranimi sredstvi.«
Anica Škraba,
diplomirana sanitarna inženirka

Pri omenjenem sredstvu lahko izbiramo med visoko sijajno ali
polmat različico. Z njim lahko obdelamo tudi oljen parket, ki po
končanem postopku spremeni svojo osnovno lastnost. Spremeni
se iz oljenega v lakiran parket oz. v lakiranemu podobnega. Če
je bil pred nanosom sredstva parket vzdrževan z olji in ga nato
obdelamo po opisanem posOljen parket lahko s
topku, dobimo zaprt, lakiraneposebnimi postopki primu podoben parket, ki ga ne
dobi lastnosti lakiranega.
moremo več oljiti!

Pred pričetkom postopka zaščite parketa je
priporočljiv strokoven posvet
Vsi opisani postopki so izvedljivi v domačem okolju ali pa v javnih
ustanovah. Opozoriti je potrebno na to, da so za njihovo izvedbo
potrebni posebni prijemi in pripomočki, da po zaključku dobimo
najboljši možen, trajen in lep rezultat.
Svetujem, da se glede izvedbe posvetujete z ustreznim izvajalcem, ki bo znal ustrezno svetovati in pravilno priporočiti postopek
in sredstvo. Dejstvo pa je, da so vsi zgoraj navedeni in na kratko
opisani postopki v našem okolju novi oz. še malo razširjeni.
Pomembno je vedeti, med kakšnimi možnosti lahko izbiramo in
kako lahko postopamo. V naslednji številki bomo temo o lesenih
podih zaključili s smernicami za vzdrževanje podov.

Kako ravnati z lakom, ki nima veliko
fizičnih poškodb, ali s parketom, ki
ga ne moremo več brusiti?

Anica Škraba, dipl.san.inž.
Sintal Eko

Rešitev za tak problem je posebno sredstvo
(npr. Kiehl refrescher), ki se ga v več slojih
nanese na predhodno lakiran ali oljen parket.
Lakiran parket s tem postopkom pridobi novo
tanko gornjo plast, ki je po trdoti in po sestavi
podobna enokomponentnemu vodnemu laku.
Vendar v tem primeru ne govorimo o lakiranju,
saj je plast, ki jo s tem sredstvom nanesemo,
bistveno tanjša od plasti, ki jo nanese parketar
ob običajnem postopku lakiranja.
Na lesenih tleh se dobro počutimo vsi,
od najmanjših do največjih.
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GOLF turnir
SINTAL MARIBOR OPEN
Na Ptuju se je 21. maja odvijal turnir v golfu Sintal
Maribor open, ki se ga je udeležilo 50 prijateljev in
simpatizerjev Sintala ter ljubiteljev golfa.
Turnir je potekal na lepo urejenem in s soncem obsijanem igrišču
najstarejšega slovenskega mesta. Zbrali smo se ob pol devetih in
po jutranji kavici in nekaj poizkusnih udarcih na drivingu ob 9. uri
začeli z igro, ki je trajala približno pet ur.
Doseženih je bilo nekaj lepih rezultatov. Zmagovalcem v različnih
kategorijah, med drugim tudi za najdaljše udarce in najbližji
udarec k zastavici, smo podelili pokale. Po končani igri smo posedeli ob okusni hrani in dobri pijači, igralci, ki so bili z izvedbo
turnirja in igro zelo zadovoljni, pa so izrazili željo in obljubo, da se
naslednje leto ponovno snidemo.

Turnir sta spremljala lepo vreme in prijetno vzdušje.

Zmagovalci so se za pokale pošteno potrudili.

postani krvodajalec
Tudi v Sintalu smo se pridružili največji slovenski
krvodajalski akciji z nazivom Daruj energijo za
življenje - postani krvodajalec.
Namen humanitarne krvodajalske akcije je opozoriti ljudi na
pomembnost krvodajalstva in jih vzpodbuditi, da postanejo redni
krvodajalci. Cilj akcije je pridobiti čim večjo bazo krvodajalcev, da
bo kri na razpolago v trenutku, ko se bo pojavila potreba po njej.
Tako bomo še naprej lahko uspešno pomagali ohranjati zdravje in
reševati življenja soljudi. Akcija se je pričela 16. maja, ko so ji svojo
podporo javno izrazili tudi znani Slovenci in Slovenke, trajala pa bo
do 16. junija.

Na spletni strani www.daruj-kri.si je ažurno prikazano
skupno stanje zalog in potreb po krvnih skupinah.

Krvi, ki jo zdravstvo potrebuje za oskrbo pacientov, je premalo,
zadovoljivo oskrbo ogroža tudi možnost večjih nesreč. Kri ima
določen rok trajanja, potrebe po njej pa se lahko hitro spreminjajo.
Od 17. maja 2011 dalje se na internetni strani www.daruj-kri.si in
www.facebook/daruj.kri vsak dan ažurno prikazuje skupno stanje
zalog in potreb po krvnih skupinah v vseh Centrih za transfuzijsko
dejavnost po Sloveniji.
Na ta način se lahko vsak posameznik takoj prepriča, ali primanjkuje krvi njegovega tipa, posamezniki, ki se doslej še niso vpisali v
bazo krvodajalcev, pa lahko to storijo preko spletne strani.
V odmevni vseslovenski akciji za promocijo
krvodajalstva sodelujemo že od prvega dne.
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ZMAGOVALNI Dres Tine maze
PRISMUČAL DO sintalA
Eno od načel Sintala je po najboljših močeh pomagati
tistim, ki potrebujejo pomoč. Tako smo med drugim na
dobrodelni dražbi kupili zmagovalni dres Tine Maze.
Tina Maze je športnica, na katero smo Slovenci zelo ponosni.
V svoji karieri je v svetovnem pokalu zmagala že dvanajstkrat.
Največjo težo pripisuje srebrnim odličjem s Svetovnega prvenstva 2009 v veleslalomu, olimpijskima medaljama v veleslalomu in
superveleslalomu ter seveda letošnjima vrhunskima dosežkoma,
naslovu svetovne prvakinje v veleslalomu in tretjemu mestu v
skupnem seštevku svetovnega pokala.
Tekmovalni dres Tine Maze, s katerim je osvojila tretje
mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Njen tekmovalni - zmagovalni dres iz sezone 2010/11 smo razstavili v prostorih upravne zgradbe koncerna Sintal v Ljubljani.

Sintalovi dresi za »sedmo silo«
Koncern Sintal je poklonil nogometne drese neuradni
slovenski novinarski nogometni reprezentanci, ki že
od leta 1995 deluje pod imenom Novinarski all-star
team (NAST).

NAST v Sintalovih belih dresih na pripravljalni
tekmi proti ekipi časnika Dnevnik.

V ekipi, ki ni sestavljena le iz športnih novinarjev (v njej sodelujejo ali so sodelovali tudi gospodarski, notranjepolitični, zunanjepolitični novinarji, voditelji in uredniki), so znana imena »sedme
sile«. NAST je v poldrugem desetletju delovanja odigral prek 200
tekem, od tega več kot 30 mednarodnih (s kolegi novinarji iz drugih
držav), njegovi igralci pa so zabili prek 500 golov. Njihov najboljši
strelec ostaja Marcel Štefančič jr., ki ga poznamo iz oddaje Studio
city. Za jesen načrtujejo tudi tekmo z našimi varnostniki.

pozornost ob Dnevu žena
Letošnji pustni torek je bil še prav posebno pisan, saj
so takrat svoj dan praznovala tudi dekleta in žene.
Že tradicionalno sta se ob tej priložnosti svojim sodelavkam za
toplino, ki jo prinašajo kolektivu, v imenu vodstva zahvalila mag.
Robert Pistotnik in Viktor Pistotnik. Razveselila sta jih z rožami,
nato pa so skupaj pokramljali ob okusnem kosilu.
Za dan žena smo se tudi v
Sintalu obdali z rožicami.
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varnostnika trimesečja
Boris Rebula je varnostnik v Sintalovi poslovni enoti
Notranjska. Pri svojem delu je dosleden, korekten in
vedno željan novega znanja.
Ta mesec bosta minili dve leti, odkar je Boris prišel v Sintal. »Zelo
dobro izvaja svoje naloge in je predan svojemu delu, je profesionalen in zanesljiv. Naročniki so z njegovim delom zelo zadovoljni,«
pravi vodja intervencije Uroš Potisek.
Boris Rebula zna delati, kamorkoli ga postaviš, na vseh intervencijah, prevozih in objektih. Opravi tudi veliko izrednih varovanj, pri
svojem delu pa je zelo vesten. Veliko se izobražuje. Sodelavci so
ga z veseljem sprejeli v svoje vrste, saj jim rad priskoči na pomoč.

Boris Rebula neutrudno in strokovno
opravlja svoje delo.

Njegov konjiček je zbiranje starih stripov. Je velik ljubitelj narave,
rad kolesari in nabira gobe, z veseljem pa poprime tudi za kuhalnico. Veliko časa posveti enoletnemu sinu Marku in petletni hčeri
Kaji. Družina ga pri njegovem delu zelo podpira.

Bogdan Medved se je pridružil Sintalu Koroški lani
oktobra. Ker obvlada različna področja dela, mu sodelavci v šali pravijo “multipraktik”.
Še pred kratkim je Bogdan delal kot varnostnik v Dravogradu v
Interevropi in v hotelu na Kopah, sedaj pa že dela kot intervent, saj
je po besedah nadrejenih zelo priden in sposoben. Na mesto interventa je z lahkoto presedlal in se nanj hitro navadil. Kot pravi sam,
mu je najpomembneje, da je za varnost dobro poskrbljeno in da so
naročniki zadovoljni.
»Bogdan Medved je zelo prizadeven in motiviran za delo. Opravil je
tudi specialistično usposabljanje za intervencijo. Z njim smo zelo
zadovoljni in nanj računamo tudi dolgoročno,« je o njem povedala
direktorica Sintala Koroške, Maja Gabrovec.

Bogdan Medved se je izkazal kot
varnostnik in intervent.

Vsestranski sodelavec v prostem času rad hodi v planine in se
druži s prijatelji, ki jim tudi z veseljem pomaga, ko ga potrebujejo.

Težko se je zahvaliti vsakemu posebej, zato se zahvaljujemo vsem sodelavcem Sintala za vso pozornost, ki ste jo
poklonili in sodelavca Ivana Bregarja s častno stražo pospremili na zadnji poti. Iskreno se vam zahvaljujemo za
izrečena sožalja, darovano cvetje ter sveče. Posebna zahvala g. Odarju za lepe poslovilne besede.
Vsi njegovi
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PRISTOJNOSTI
varnostnega osebja
1. Katere osebe lahko uvrstimo
med varnostno osebje?

5. Katero letnico nosi veljavni
zakon o zasebnem varovanju?

D) samo redno zaposlene pri

P) 2004
K) 2011
T) 2007

imetniku licence
E) osebe s sklenjeno pogodbo o
pogodbenem delu
O) redno zaposlene, študente, upokojence
in pogodbene delavce

6. Varnostniki se morajo strokovno usposabljati
in izpopolnjevati. Skladno z zakonom o
zasebnem varovanju morajo opraviti najmanj:

2. Ali varnostnik lahko uporabi
plinski razpršilec?

E) interno strokovno usposabljati vsaj 1x na leto
L) obdobno uposabljanje s preizkusom znanja vsakih 5 let

L) da, vedno pri uporabi ukrepa
N) ne
A) da, če ne more drugače odvrniti

N) osnovno strokovno usposabljanje (NPK) pred začetkom dela
R) osnovno strokovno usposabljanje (NPK) pred zaposlitvijo in

interno strokovno usposabljanje vsaj 1x na leto in opraviti
obdobno usposabljanje s preizkusom znanja vsakih 5 let

istočasnega protipravnega napada nase

3. Varnostnik, ki osebo zadrži, uporabi
sredstva za vklepanje in vezanje,
fizično silo, plinski razpršilec ali
strelno orožje, je dolžan:

Geslo:
1

O) poklicati svojega vodjo
U) takoj poklicati policijo
E) narediti pisno zabeležko za potrebe pritožbe

4. Pred začetkom varovanja
je naročnik dolžan:
A) opraviti vizualni pregled objekta
L) preveriti, ali ima varnostnik

veljavno službeno izkaznico

J) podpisati pogodbo z varnostnim

podjetjem, ki ima predpisano licenco

2

3

4

5

6

R

I

Geslo skupaj s svojim naslovom in velikostjo majice pošljite do 20.
8. 2011 na naslov: Koncern Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana.
Trije izžrebanci bodo prejeli tekaške majice Sintal.
Izžrebanci iz prejšnje številke:
1. Anita Novak, Hrastje
2. Marko Tomažin, Ljubljana
3. Tihomir Karanović, Slovenske Konjice

čisto za šalo...
Iznajdljivost brez meja
Kupec na oddelku sadja in zelenjave
zahteva polovico glave solate.
Mladi prodajalec mu pove, da
prodajajo samo cele glave solate.
Kupec vztraja, zato gre prodajalec
do šefa in mu reče: »Neki idiot
želi kupiti pol glave solate.«
Medtem, ko je končal stavek,
opazi, da je kupec prišel za njim,
in hitro doda: »In ta gospod se je
ponudil, da kupi drugo polovico.«
Šef odobri prodajo in nakupovalec
odide. Pozneje vodja nagovori fanta:

»Res si se dobro znašel v
nerodni situaciji. Všeč so nam
ljudje, ki razmišljajo s svojo
glavo. Odkod si, sine?«
»Živel sem v Idriji, gospod,«
odgovori fant.
»Zakaj pa si odšel?« vpraša šef.
»Gospod, tam so samo ženske
dvomljivega slovesa in fuzbalerji.«
»Res?« vpraša vodja. »Moja
žena je iz Idrije.«
»Ne me basat!« odgovori fant.
»Za kateri klub je igrala?«
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Takoj na vrsti
Varnostnika na nočnem obhodu
zaslišita vik in krik. Vodja: »Ti si
mlajši, poglej, kje je gneča!«
Pripravnik je takoj nazaj, z
modrico pod očesom: »Je ni!
Sem bil takoj na vrsti!«

Strokovna pomoč
»Dober dan. A je to center
za pomoč alkoholikom?«
»Ja, želite prosim?«
»Kako se naredi bovla?«
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Naj naj
Drago Ignjič se s taekwondojem ukvarja že več kot
polovico svojega življenja.
Šestintridesetletni Drago že petnajst let opravlja delo varnostnika,
s taekwondojem pa se ukvarja še pet let dlje. Za seboj ima številna
državna in mednarodna tekmovanja, v katerih je dosegal dobre
rezultate. Kot pravi sam, taekwondo še vedno intenzivno trenira.
Tekmovanj se sicer ne udeležuje več, raje trenira podmladek. Če
bi še enkrat izbiral šport, s katerim bi se ukvarjal, bi se ponovno
odločil za taekwondo, ker je dinamičen, sproščujoč šport, ki krepi
telo, um in ustvarja disciplino celega telesa.

Drago Ignjič je v času treniranja pridobil naziv mojster
1. dan črni pas, sedaj pa znanje prenaša mladim.

ZA RUNDO
Dobrodošlico izrekamo korenjakoma, ki sta osrečila
svoje starše. Alis je ob rojstvu tehtal natanko štiri
kilograme, Timu pa so namerili še 300 g več.
Mariborska sodelavca Štefka Leskovar in Sašo Oblak sta na dan
zmage povila prvega sina. 56 cm veliki junak po imenu Tim se je
sicer malce obotavljal s prihodom na ta svet, ampak ves trud je bil
poplačan, ko so bili prvič objeti kot družinica.

Štefka in Sašo, ponosna starša malega Tima.

"Mamici v veselje, očiju v ponos, pokukal si na svet, brez zobkov in bos.
Bodi vedno naš sonček mali, saj smo te komaj dočakali."
24. aprila se je rodil Alis, ki so se ga oči Matjaž, naš sodelavec z
Dolenjske, mami Tina in sestrica Alisa neizmerno razveselili.
Izpopolnjena družinica uživa v vseh mogočih otroških radostih.
Mali Alis je dopolnil družinico Matjaža Kocića.

Sintalovec z Obale, Zvonko Jenko, je abrahama praznoval na ladji, v malo razširjeni družbi s tri tisoč gosti.
Zvonko si je želel praznovati malo drugače in je ženo odpeljal na
križarjenje. Prvič sta plula na ladji, ki prevaža kar tri tisoč ljudi. To
je bil končno pravi dopust, saj na ladji ni bilo telefonskega signala
in tako mu je celo uspelo ‘odklopiti’ službo. Nanjo pa ni povsem
pozabil, saj je ob vsakem postanku navezoval stike z varnostniki.
Abrahamovec Zvonko Jenko z ženo na španski obali.

Po treh letih druženja sta se vzela Jure Jezernik iz
Sintala Celje in vzgojiteljica Adriana Jerovšek.
Maja je v zakonski stan s svojo izvoljenko Adriano Jerovšek stopil
Jure Jezernik. 33-letni elektrikar elektronik in 26-letna vzgojiteljica predšolskih otrok si domek ustvarjata v Juretovem domačem
kraju Šentjur. Skupnih otrok še nimata, otroški smeh in veselje pa
jima prinaša Juretova sedemletna prvorojenka Kaja.
Maja sta se za usodni da opogumila Jure
Jezernik in njegova izvoljenka Adriana.
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