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Intervju
Alex Luckmann,

direktor podjetja Filc d.d.

Naše sodelavke
Uspešne v tradicionalno
moških poklicih
Sintal v letu 2011
Zmerno rasli
v težkih razmerah
Vaša varnost je naša skrb že 20 let.
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Sintalčkov intervju

Zakonodaja

Pogovarjali smo se z Alexom Luckmannom, direktorjem uspešnega
podjetja Filc, ki se ukvarja s proizvodnjo tehničnega tekstila.

Varnostna podjetja morajo do
marca 2013 uskladiti poslovanje
z zahtevami skupine standardov s
področja tehničnega varovanja.

Ženske v varovanju

Iz tujega tiska: Varne sobe

Ob prazniku žena smo sodelavke
različnih poklicev povprašali,
kako se počutijo v tradicionalno
moškem poslu varovanja.

Varne sobe v podjetjih so ena izmed najbolj varovanih skrivnosti,
pravi ameriški strokovnjak za korporativno varnost Jordan Frankel.

Sintal v letu 2011število zaposlenih
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leto je bilo za Sintal glede
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Ambasadorji Sintala 1998
Z dobitniki prvih priznanj za
odličnost koncerna Sintal izpred
štirinajstih let smo se pogovarjali
o njihovi karierni poti v Sintalu.
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Varovanje trgovin

Ustvarjalni nadebudneži

Sintalovi varnostniki uspešno
preprečujejo kraje v trgovinah.
Zanimalo nas je, kateri artikli so
bili lani storilcem najbolj privlačni.

Otroci so se odzvali našemu povabilu k ustvarjanju umetnij, povezanih z varovanjem. Objavljamo
nekaj najbolj zanimivih prispevkov.

13

16

Upravljanje stavb

Podjetje smo ljudje

Pred kratkim so bila v Ljubljani
zgrajena prva luksuzna oskrbovana stanovanja, skrb za upravljanje
pa je prevzel Sintal Eko.

Varnostnik trimesečja Nejc Sitar
je obudil utrip srca starejšega
gospoda, varnostnik Dušan Šabić
pa greje naša srca s svojo poezijo.
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PE Prekmurje in Prlekija

Številka 55, marec 2012 • 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-pošta: sintalcek@sintal.si, http://www.sintal.si

Sintalova poslovna enota Prekmurje in Prlekija zaseda vodilno
mesto na področju tehničnega
varovanja v svoji regiji.
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NAŠA DEKLETA IN ŽENE
Dejavnost varovanja ljudje stereotipno povezujejo s postavnimi
možmi, ki s svojo fizično močjo in avtoriteto vzpostavljajo red. Ne
glede na to, da pretežni del našega kolektiva sestavljajo postavni
možje, pa je vsako leto večji del zastopan s strani deklet in žena, ki
jih je bilo v letošnjem marcu 361 v podjetjih koncerna Sintal.
Naših naročniki zaznavajo, da lahko določene naloge varnostnika
bolje opravljajo varnostnice, saj uspešno delo varovanja ni vedno
povezano s fizično močjo. Tako se naše sodelavke pogosto s svojo zavzetostjo in vztrajnostjo odlično izkažejo pri varovanju blaga
v trgovinah in pri komunikaciji z ljudmi na recepcijah, kjer ljudje
pričakujejo prijetnega sogovornika. Vsako leto večje je tudi število
naših varnostnic v intervencijskih skupinah in zagotavljam vam, da
dela ne opravljajo slabše od svojih kolegov. Brez njih pa ne gre tudi
pri varovanju prireditev.
Če nežnejši del kolektiva ne zaseda glavnine med varnostniki, pa
brez njega zagotovo ne bi živeli v redu in čistoči. Tako so čistilke v
okviru čistilnega servisa v Sintalu EKO nenadomestljive in jim gre
delo praviloma bolje od rok kot njihovim sodelavcem.
V pretežno moškem kolektivu nežna beseda svoje mesto najde,
zato so naša dekleta in žene tudi tvorke boljšega vzdušja, kar je v
teh časih še posebej pomembno.
Drage sodelavke, ob vašem prazniku, dnevu žena, vam v imenu
vseh kolegov in v svojem imenu čestitam in se vam zahvaljujem
za vašo naklonjenost, razumevanje in pomoč, ki nam jo izkazujete
tekom celega leta.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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"našim partnerjem
POnujamo celovite rešitve"
Podjetje Filc d.d. je v evropskem merilu
srednje veliko podjetje, ki se ukvarja s
proizvodnjo tehničnega tekstila. V zadnjih
letih zaradi hitre rasti in prostorske utesnjenosti selijo del proizvodnje iz Mengša
in Lendave v Škofjo Loko, kjer gradijo
tudi novo moderno upravno stavbo.

"Inoviranje je
za nas zelo
pomembno. Z
novimi izdelki
utrjujemo svoj
položaj na trgu.

Odlične poslovne rezultate pripisujejo neodvisnosti od velikih igralcev in veliki elastičnosti
vseh zaposlenih v podjetju, spregledati pa ne
gre tudi kombinacije 70-letnih izkušenj s stalnim inoviranjem. Pogovarjali smo se z Alexom
Luckmannom, direktorjem podjetja Filc.

Alex Luckmann,
direktor podjetja Filc d.d.

razvoju in komuniciranjem s kupci je možno nadomestiti slabši
odziv določenega segmenta kupcev, ki zaidejo v krizo.

V čem se razlikujete od drugih tekstilnih podjetij? Kot vemo, so v preteklosti
propadala kot po tekočem traku.

Na katere proizvode ste najbolj ponosni oziroma so za
podjetje najbolj pomembni?

Naše podjetje deluje na področju tehničnega
tekstila, ki je tudi v Evropi zadržal visok nivo
uspešnosti; gre za panogo, ki je kapitalno visoko intenzivna in Azija z nizko ceno delovne sile
ni mogla imeti negativnih vplivov.

Filc je dejaven na področju avtomobilske in gradbene industrije,
pokriva pa tudi nekaj nišnih trgov. Dekorativne materiale za avtomobilske strope nadgrajujemo s tiskanjem in graviranjem. Z razvojem e-avtomobila področje netkanega tekstila v avtomobilu še
dodatno pridobiva na pomenu.

Na kaj je dandanes treba biti posebej
pozoren pri vodenju podjetja?

Z našimi protikondenčnimi zaščitami na kovinskih strehah smo
vodilni na trgu. Novo področje pa je segment inkontinence, kjer si
obetamo dodatno povpraševanje, saj tudi stalno staranje prebivalstva samo po sebi povečuje potrebe v bolnicah, hotelih in domovih
za starejše občane.

Podjetje je danes lahko uspešno, če ga vodi
dobra in usklajena ekipa. Potrebno pa je trdo
delo, v časih zaostrenih pogojev gospodarjenja
mora dobro delati celotni kolektiv, slediti mora
ciljem, ki jih vodstvo postavi, vsakdo na svojem
področju mora več in bolje delati, pa uspeh ne
bo izostal. Na globalnem trgu je naše podjetje
relativno majhno in s povečanjem aktivnosti v

Kako pomembno je za Filc inoviranje?
Stalen razvoj novih izdelkov je zelo pomemben. Mnogo izdelkov,
ki jih je naša tovarna proizvajala pred desetimi leti, danes ni več

Podjetje Filc je v evropskem merilu srednje veliko
podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo tehničnega tekstila.

V Filcu izdelujejo izdelke za avtomobilsko in gradbeno
industrijo, pokrivajo pa tudi nekaj nišnih trgov.
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Kako se v proizvodnjo vklapljajo storitvene dejavnosti?
Storitvene dejavnosti so še kako pomemben
del proizvodnje; na našem področju kupce tudi
učimo uporabe in prednosti novih materialov in
jim pomagamo pri njihovi industrijski uporabi. Z
dobrim servisom stalno pridobivamo zaupanje
naših partnerjev, zato pa moramo svetovati tudi
v proizvodnji naših kupcev.

Kako pomembna vam je kot podjetniku
varnost podjetja in storitve varovanja?
Varovanje je pomemben segment delovanja
uspešnega podjetja. Občutek, da nimaš »odprtih
vrat,« je pomemben pri kreativnem delu.

Sedež podjetja Filc d.d. v Mengšu.

aktualnih, nadomestile so jih novejše in bolj primerne tehnologije,
mi pa smo z novimi izdelki, kjer je tudi več dodane vrednosti, uspeli utrjevati naš položaj na trgu.

Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s
koncernom Sintal?

Pred štirimi leti ste začeli podjetje premikati v Škofjo
Loko. Kaj je bilo ključno za vašo odločitev, da preselite
podjetje ravno tja?

Sodelavci Sintala se vedno hitro odzovejo ob
sprožitvi alarma, občasno pa nas tudi preventivno opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti, ki jih
vsakdo, ki hitro raste in mnogo dela, tudi ima.
Hvala vsem, ki skrbite, da je naše počutje boljše
tudi zaradi večje varnosti.

V našem okolju dobiti industrijsko zemljišče za širitev je zelo
zahtevno. V bližini Mengša smo več let brez uspeha iskali prostor,
manjše zemljišče smo tudi kupili, pa po več kot petih letih postopki prostorske ureditve še vedno trajajo. Ne glede na visoke
cene zemljišč ni možno normalno investirati v gradnjo stavb, na
tem področju smo v Sloveniji zelo nekonkurenčni.

"Hvala vsem, ki skrbite, da je naše
počutje boljše zaradi večje varnosti."

Glede na to, da prinašate svež kapital in odpirate delovna mesta, ste v Škofji Loki verjetno dobrodošli. Kako
pa ste vi zadovoljni z novim okoljem?

Kakšna je vizija podjetja?
Čez dva meseca bomo zaključili investicijo v
novo sodobno procesno vodeno linijo za netkani tekstil. Z ekonomijo obsega bomo ohranili
konkurenčno prednost za nekaj naših »vlečnih
konj«. Filc d.d. možnost ohranitve svoje samostojnosti na globalnem trgu vidi v utrjevanju
pozicije ponudnika celovitih rešitev našim
dolgoročnim partnerjem - s poudarkom na
zanesljivosti in kvaliteti.

Zemljišče smo kupili od občine Škofja Loka, s pogodbo se je prodajalec zavezal za ureditev vse infrastrukture; mi smo gradili, infrastruktura pa je zamujala. Potrebno je bilo kar nekaj improvizacije,
da nismo utrpeli večje škode. Normalne cestne povezave pa še
danes nimamo, čeprav bi jo morala občina zagotoviti do konca leta
2008. Če bi v našem podjetju imeli tak odnos do svojih kupcev, bi
nas ne bilo več.

Tako imenovana razvita gospodarstva so zadnja desetletja postavljala proizvodne dejavnosti na stranski tir,
ki je vodil v cenejše države. To je sedaj pod vprašajem.
Kako ocenjujete prihodnost teh dejavnosti?

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

Del proizvodnih dejavnosti mora ostati v Evropi, saj je bližina trga
tista, ki ne dovoljuje oddaljenosti od sestavljalnic nekaterih industrijskih sklopov; nekaj podjetij se tudi vrača iz Azije, saj tudi tam
življenjski standard hitro raste in prednosti nižje cene delovne sile
postajajo vedno manjše.
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USPEŠNE ženske
tudi v varovanju
Ženska, katere osnovni cilji
so partner, družina in skrb
zanju, je le še mitski stereotip, pravijo analitiki
svetovnih megatrendov.
Ob prazniku žena smo
se sprehodili po koncernu in povprašali
tri dame različnih
poklicev, kako
se počutijo v
tradicionalno
moškem poslu
varovanja.
Za začetek smo o izkušnjah povprašali Marino
Maričič, ki opravlja delo, kjer ima malo kolegic.
Je namreč interventka, za ta dinamični poklic
pa se ženske redko odločajo.

"Kot varnostnik intervent moraš biti stalno na preži. Vedno moraš
biti pripravljen odreagirati tako, da zaščitiš svojo varnost in varnost
naročnika. Na terenu si sam. Vsako stvar jemlješ zares, edino tako
si lahko učinkovit." In res je že med pogovorom v bližini opazila
osebi, ki sta se ji zdeli sumljivi, slutnjo malo kasneje preverila in
sporočila, da se ni zmotila.

"Delo je res adrenalinsko," pravi Marina. "Meni
to zelo ustreza, saj sem izreden energik,"
dodaja. "Tak človek sem, bojim se ne, imam pa
kanček strahu, ki bi mu bilo bolje reči previdnost. Če tega nimaš, si zlahka v nevarnosti. Ko
prideš na objekt, kjer se je sprožil alarm, se ne
moreš obnašati, kot da si prišel na sprehod."

Prava kri
"Pri delu se zaradi spola do mene ne vedejo nič drugače. Ne zavijajo me v vato, vsa dela opravljam kot sodelavci, konec koncev sem
opravila skoraj vse možne dodatne tečaje. Na teren moram ponoči,
tudi sama. Odreagiram zelo hitro; tudi na cesti, o čemer pričajo
položnice," se nasmeji Marina.

"Bolj kot spol je pri interventskem
poklicu važen karakter. Moraš imeti
žilico za vtikati nos v stvari."

Marina pravi, da bi gotovo še enkrat izbrala ta poklic, če bi lahko
zavrtela čas nazaj. "Začela sem kot varnostnica v trgovini, kjer
sem bila zelo uspešna - še danes obiskujem sodišče zaradi nepridipravov," pove. Napredovala je v vodjo sektorja trgovin v Kranju,
nato so jo kot eno prvih deklet predlagali za nošnjo orožja. Vsa
izpopolnjevanja je uspešno opravila in začela delati na prevozu
vrednostnih pošiljk, opravljala je tudi obhodno službo. Nato so jo
predlagali za intervencijo. "Tega dela sem se na začetku zelo bala,"
priznava. "Poslušala sem pogovore kolegov o njihovih izkušnjah
in se sama pri sebi spraševala, kako bom to zmogla. Danes ga ni
junaka, ki bi me spravil z intervencije," zadovoljno doda.
Da vsako situacijo reši ne le korektno, temveč odlično, potrjujejo tudi naročniki in njeni nadrejeni. Sama nikoli ni doživela, da
bi naročniki podvomili v njene sposobnosti, poudarila pa je tudi
pomen dobrega odnosa z nadrejenimi, ki so fleksibilni in pripravljeni prisluhniti. "Bolj kot spol je pri interventskem poklicu važen
karakter. Moraš imeti žilico za vtikati nos v stvari," zaključi Marina.

Marina Maričič ima pravi karakter za delo interventke.
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"Rezultati so odvisni od vloženega dela, ne od spola"
Brigita Lesjak je v Sintalu Celje zaposlena od leta 2006, že po
dobrem letu pa je prejela priznanje koncerna za odličnost. Izkazala
se je namreč kot izjemna etažna varnostnica. Trenutno dela v skupini, ki skrbi za varnost trgovine, rada pa pomaga tudi pri izrednih
varovanjih, denimo na športnih prireditvah.
"Truditi se moraš enako, ne glede na spol," pravi. "Mene to delo
zelo veseli. Od mladosti sem želela biti policistka, po spletu
okoliščin pa sem se našla kot varnostnica," je še povedala. Brigita
obvlada tudi borilne veščine in se na vprašanje, ali jo je na delu
kdaj strah, samo zasmeji. "Nikoli. Pri delu varnostnika moraš biti
pripravljen na vsako situacijo, vedno si pozoren na svojo okolico ničesar ne smeš spregledati. Delo vedno opravljam strokovno in
nikoli nimam občutka, da kdo misli, da sem v čemer koli slabša

Brigita Lesjak je izjemna etažna varnostnica.

od moških kolegov. Rezultati so odvisni od tega,
koliko truda vložiš in seveda od tega, ali si pravi
človek za ta poklic."

"Ženske imamo drugačen način vodenja kot moški"
Direktorica Sintala Koroška Maja Gabrovec s sodelavci gradi
zgodbo Sintala na Koroškem. Pravi, da se je na začetku poslovne
poti morala pogosto soočati s pomisleki o ženskih kompetencah
pri varovanju. "S svojo vztrajnostjo, pridnostjo in trmo, ki je moja
ne preveč dobra lastnost, a mi v tem poslu pride še kako prav, pa
sem s časom ovrgla vse predsodke," ponosno pove.
"Zelo me veseli, da je v Sintalovih podjetjih veliko žensk na vseh
področjih. Pred kakim letom je v Sintalu Koroška število žensk
celo presegalo število moških. Se pa moramo včasih bolj potruditi,
da nas moški kolegi ne preglasijo. Sicer pa predsednik koncerna
ceni delo z ženskim kolektivom, zato menim, da bomo imele tudi
v prihodnje pomembno vlogo pri rasti Sintala," je prepričana Maja.

Maja Gabrovec, direktorica Sintala Koroška.

"Ponosna sem, da ima Sintal danes
tudi na Koroškem vodilni položaj."
podjetja in tudi sami lahko brez težav napredujejo. Trudim se biti poštena do njih in upam, da
vedo, da se lahko zanesejo name kot nadrejeno."

Meni, da je enakopravnost žensk na splošno zelo odvisna od okolja, kjer živijo; v mestih so na boljšem kot na podeželju. Dodaja,
da se mora v poslovnem svetu ženska veliko bolj dokazovati kot
njeni moški kolegi. "Enako lahko vsaj po mojih izkušnjah trdim
za področje varovanja. Ne glede na težnjo po enakosti v praksi še
vedno živimo v patriarhalnem svetu. Na področju varovanja je to še
bolj izrazito, saj določena delovna mesta niso najbolj primerna za
ženske, ki so tudi mamice in težje usklajujejo precej stresno delo
v varovanju s svojim družinskim življenjem. Seveda so med njimi
tudi izjeme in kar nekaj jih dela tudi v Sintalovih podjetjih."

Njene strokovne kompetence so se izkazale
tudi pri gradnji Sintala Koroška, saj so zaradi
zaupanja vanje v mlado podjetje prišli številni
naročniki. "Danes ima Sintal tudi na Koroškem
vodilni položaj med varnostnimi podjetji, kar
je dosežek, na katerega sem najbolj ponosna.
Veliko truda je bilo potrebno vložiti, da na tem
geografsko zelo razgibanem področju, ki je
na samem repu po gospodarskih kazalcih v
Sloveniji, uspešno delujemo in smo med redkimi podjetji, ki na novo zaposlujejo."

Meni, da imajo ženske drugačen način vodenja kot moški. "Smo
predvsem bolj čustvene in marsikdaj mi to pomaga pri motivaciji in
vodenju pretežno moškega kolektiva. Zaposlenim vedno poudarjam,
da je ogromno odvisno od njih, saj so dobri delavci gonilo vsakega

pripravil Grega Zakrajšek
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SINTAL V LETu 2011
število zaposlenih

2000

Leto 2011 je bilo za podjetja koncerna Sintal glede na gospodarske
razmere uspešno, saj se je obseg
poslovanja glede na prejšnje leto
nekoliko povečal.
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TRIMESEČJE V
KONCERNU SINTAL
V preteklem trimesečju smo
varovali številne velike prireditve,
kjer so se zbrale ekipe Sintalovih
varnostnikov iz vse Slovenije.

Zgornja Štajerska

Elektronabavi ter poslovalnicah Mercatorja in Pošte
Slovenije. Tehnično varovanje objektov s povezavo
z varnostno-nadzornim centrom smo pričeli izvajati tudi za novo polnilnico avto plina Energetike, za
Mijaks, OŠ Dob, Vrtec Miškolin, PSO Višnja Gora ter
nove poslovalnice trgovskih družb Lidl in Hofer.

Utrdili in razširili svojo dejavnost

Že tradicionalno smo varovali prireditev Športnik leta na Ptuju. Pričeli smo
z varovanjem Centrov za socialno delo, kamor se trenutno številni obiskovalci prihajajo informirat o spremenjeni zakonodaji. Ob koncu leta smo
obnovili pogodbe o sodelovanju z več javnimi ustanovami. Utrdili in okrepili smo sodelovanje z dansko trgovsko verigo JYSK, saj smo s februarjem
pričeli z varovanjem še preostalih osmih poslovalnic po celotni Sloveniji.
Zaključili smo dela v več zgradbah novih trgovskih središč v Mariboru. S
protivlomnim in IP videonadzornim sistemom smo opremili nekaj podjetij
in srednjo šolo.

Spodnja Štajerska
Odprto smučanje do Erotike

V preteklem trimesečju smo pričeli s fizičnim
varovanjem v podjetjih Ingrad Gramat in v Esotech.
Večje sisteme tehničnega varovanja smo vgradili v
objekte Odelo, Elastomeri in Osnovna šola Griže ter
jih skupaj z 42 manjšimi objekti priklopili na varnostno-nadzorni center Sintala.

Ljubljana z okolico
Športno v dvorani in na prostem

Za varnost smo poskrbeli na košarkaških tekmah Olimpije v Evroligi (med
drugim proti Sieni in Kazanu) in ligi Aba (proti Hemofarmu, Crveni Zvezdi,
Heliosu, Maccabiju, Krki ...) ter na tekmah Krimovk v rokometni ligi prvakinj. Svetovno prvenstvo v ženskih smučarskih skokih v Ljubnem je bilo
gladko izpeljano tudi po naši zaslugi, predvsem v prazničnem decembru
smo varovali tudi številne druge prireditve. Sisteme tehničnega varovanja smo montirali na Slovenskih železnicah, v Sparu Grosuplje, Acerju,
Pastoralnem centru Sv. Vida in Mercatorju Zagorje. Posodobili smo
tudi tehnično varovanje na sedežu podjetja Tekstil in dogradili sisteme v

Kot že nekaj let smo varovali smučarsko tekaške prireditve Rogla Open 2011, za varno veselo vzdušje smo
poskrbeli tudi na silvestrovanjih in pustovanjih v Celju
in Žalcu ter na koncertih Jana Plestenjaka, Dražena
Zečiča, Jasmina Stavrosa in Vagabundov. Varovanja
smo organizirali tudi na Festivalu izobraževanja in
zaposlovanja ter na sejmih Erotika, Frizerstvo in kozmetika in 7. mednarodnem sejmu učnih podjetij.

Na športnih prireditvah se razgrejejo
tudi gledalci. (Foto: Aleš Fevžer)

Sistem tehničnega varovanja smo
vgradili tudi v osnovni šoli Griže.
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Severna Primorska
SKRBIMO ZA NEMOTENO POSLOVANJE

V novogoriškem poslovnem središču Eda povečujemo obseg storitev, pričeli pa smo tudi s fizičnim
varovanjem davčnega urada in Zavarovalnice
Triglav. Alarmni signal se po novem prenaša na naš
varnostno-nadzoni center z davčne uprave Nova
Gorica ter s podjetij Instrumentation Technologies,
4 Ocean Produkt in Petrič. Vrednostne pošiljke
pa prevažamo za Trgo ABC, New Yorker in enote
Zavarovalnice Triglav.
Na začetek razprodaje je prihrumelo kar 10.000 nakupovalcev.

Notranjska
USPEŠNI PROTI NEPRIDIPRAVOM

Okrepili smo sodelovanje z Dursom, na novo pa sodelujemo z Zavarovalnico Triglav, ki smo jo med drugim
priklopili na naš varnostno-nadzorni center, jo fizično
varujemo in zanjo odvažamo gotovino. Naši varnostniki so pomagali skrbeti za varnost tudi na tekmah
Uniona Olimpije in rokometnega kluba Cimos Koper.
Interventi so imeli veliko dela z nepridipravi.

Prekmurje in Prlekija
POŽAR PODŽGAL MNOŽICE NAKUPOVALCEV

Izvedli smo številna izredna fizična varovanja, med najbolj zanimivimi je
bilo varovanje začetka razprodaje v požaru poškodovanega blaga v centru
Mercator. Prvi dan je prihrumelo kar deset tisoč kupcev. Pestro je bilo tudi
na silvestrovanjih, Fašenski prireditvi, koncertih in pustovanjih.
Posavje
VARNO IN ZAVAROVANO POSAVJE

Dolenjska
NOVOMEŠKO KULTURNO KONCERTIRANJE

Na naš varnostno-nadzorni center smo med drugim priklopili dolenjske enote Zavarovalnice Triglav,
poslovalnice Dinosa, novomeški Durs, čistilnico
Venera, vrtec v Trebnjem, Lesnino na Jesenicah na
Dolenjskem, vsi pa se lahko zanesejo na hitro posredovanje interventov v primeru alarma.
Durs smo pričeli tudi fizično varovati, prav tako
zavarovalnico Triglav v Novem mestu in trebanjsko
gradbišče Darsa. Za javni red in mir smo skrbeli na
koncertu skupine Dan D v Novem mestu, pustovanju
v Mokronogu in drugje.

V Posavju smo na VNC in izvajanje intervencije priklopili enote Zavarovalnice Triglav in Dinosa ter trgovino Procarper. Redno fizično varujemo
Zavarovalnico Triglav, izredno pa smo varovali silvestrovanje v Brežicah.
Gorenjska
NEKATERA VAROVANJA SO POSEBEJ LEPA

Zagotavljali smo varnost na koncertu skupine Calipso, odprtjih novih prostorov GTV in nove tržnice Domača vas, dobrodelnem koncertu To je bil en
Franc Košir, na petem rojstnem dnevu Casinoja Tivoli z izborom Miss Earth
2012 in silvestrovanju v Kranjski Gori. S sistemi tehničnega varovanja smo
opremili Tapro, Todivo, teniški klub Triglav in planinsko kočo na Zelenici.
V papirnici Goričane smo vgradili najsodobnejši videonadzorni sistem. Na
varnostno-nadzorni center smo priklopili objekte Nada, RTV Dom Planica,
Keber Medvode, Estetika Fabjan in Župnija Jesenice.

Novomeška skupina Dan D je koncertirala
v avtohtoni dolenjski atmosferi.

Ena od lepših varovanih prireditev je
bil izbor za miss Zemlje.
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Kočevje
Zimsko spanje je rezervirano za medvede

Sklenili smo nekaj pogodb za priklop alarmnega sistema na varnostnonadzorni center in opravljanje intervencij. V Melaminu, na Skladu RS za
regionalni razvoj, v Komunali Kočevje in nekaj drugih objektih smo vgradili
alarmne sisteme. Fizično varujemo davčni urad v Kočevju, varovali smo
tudi številne tradicionalne prireditve, na primer silvestrovanje na prostem
in pustno povorkov Ribnici.
Sintal Eko
Uspešno se prilagajamo potrebam naročnikov

Z marcem pričenjamo izvajati storitve čiščenja za Biotehniško fakulteto in
Gradbeno hišo Skubic, januarja in februarja pa smo začeli čistiti v prostorih Zveze bank, Our Spacea in Mijaks investicij. V upravljanje smo prevzeli večstanovanjski objekt na Društveni ulici v Ljubljani. Naši naročniki
pri poslovanju upoštevajo trenutne težke razmere, od česar je odvisen tudi
obseg čiščenja. V podjetju Sintal Eko se temu uspešno prilagajamo in tako
uspevamo pridobivati tudi nove redne naročnike.
Južna Primorska
Prijateljski naskok Škotov na Obalo

Kdor ni vedel, da se na prestopni 29. februar pripravlja nogometna tekma
med Slovenijo in Škotsko, je bil nemara presenečen nad moškimi v karirastih krilih, ki so se sprehajali po Obali in tudi prestolnici. Škoti so prišli
navijat za svojo reprezentanco na tekmo v Kopru. Od športnih prireditev
smo varovali tudi rokometni primorski derbi med RK Cimos in RD Izola,
v EXF Velux Ligi prvakov pa tekmi med RK Cimos in Metalurgom ter RK
Cimos in Constanto.

Vesela pustna povorka v Ribnici.

Koroška
Zagretost se nam je pozimi obrestovala

Novo leto smo pričeli zelo delavno. Varovali smo prireditve mestne občine Slovenj Gradec, Spoturja in
Vetrnice. Naši varnostniki odslej varujejo tudi Holcer
Pub in Lukov dom ter upravno stavbo Zavarovalnice
Triglav v Slovenj Gradcu. Povečali smo število odjemnih mest prevoza gotovine. Interventi po novem
posredujejo na alarme tudi v optiki Sentina, enotah Zavarovalnice Triglav na Koroškem, Merkurju v
Slovenj Gradcu ter mladinskem hotelu Ozare.
S protivlomnimi in protipožarnimi sistemi varujemo
Grmovškov dom v Kopah, Mladinski hotel Punkl in
trgovino Les. S hotelom Korošica smo sklenili pogodbo za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja.

Fizično smo varovali gradbišče tunela Markovec v Kopru, pričeli pa smo
tudi z varovanjem centrov za socialno delo v Izoli in Sežani. Izredno smo
varovali obiske Miklavža, Božička in Dedka Mraza v Planetu Tuš, ves
december smo skrbeli za prijeten potek praznične tržnice, februarja pa
kurentovanja in pustovanj. Pod budnim očesom Sintalovcev se je skozi
Koper odzabavala tudi 4. istrska pustna povorka. Po novem tehnično varujemo dodatnih deset objektov, med njimi Trgo ABC, Soline in dom Dva
topola. Pridobili smo več odjemnih mest za odvoz gotovine.

Dva varnostnika in varnostni menedžer so se izobraževali za varovanje v gostinskih lokalih. V februarju smo za vse varnostnike, ki delajo na objektu
Johnson Controls, v sodelovanju z naročnikom izvedli izobraževanje zaradi novega hišnega reda na
varovanem objektu.

Pustno rajanje v Kopru je bilo
zelo dobro organizirano.

Varnostniki na Koroškem so se poučili o
spremembah na varovanem objektu.
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V SINTALOVI mREŽI
Naši varnostniki in varnostnice so uspešno krotili vinjene
roparje, preprečevali kraje
papirja, odkrivali naprave za
skimming ...
posvetil tatovoma kabla
Ljubljana, 11. 12. – Sintalov varnostnik –
gasilec je na obhodu območja okoli prostorov podjetja Julon opazil, da manjka
kolut z bakrenim kablom. Ob pregledu
okolice je odkril mladeniča, ki sta kolut z
bakrenim kablom odkotalila skozi luknjo
v ograji. Proti njima je posvetil z ročno
svetilko in poklical okrepitve. Fanta sta jo
brez plena pobrisala v noč.

BOSA NOGA
Kranj, 12. 12. – Pozorna varnostnica je
preko video nadzora opazila gospo, ki je
v žep pospravila modne moške nogavice
s sistemom abs. Varnostnica je skrbno
ženo ustavila pri blagajni.

TATVINA BI JIMA DALA KRILA
Radovljica, 13. 12. - Varnostnik v trgovini je opazil dva mladoletna pivca
energijskih pijač, ki sta nameravala iz
trgovine odnesti dve pločevinki napitka
in čokolado. Krilca jima je varnostnik
pravočasno pristrigel.

visoka cena odpadnega papirja
Ljubljana, 22. 12. - Občan je sporočil
Sintalovemu varnostno-nadzornemu centru, da neznanci praznijo zabojnik odpadnega papirja. Interventi so zasačili tatove
v kombiniranem vozilu, polnem nakradenega papirja. Storilci so se poskušali
odpeljati, vendar so jim interventi z vozili
zablokirali pot do prihoda policije.

preprečili širjenje požara
Murska Sobota, 30. 12. - V hipermarketu
Mercator se je sprožil požarni alarm.
Varnostno-nadzorni center je o tem nemudoma obvestil interventa, ki je ugotovil, da gori elektroomarica. Poklical je
gasilce, ki so požar pogasili.

niso se utegnili pogostiti
Beltinci, 31. 12. - Varnostno-nadzorni
center je obvestil interventa o alarmu,
sproženem v gostinskem lokalu. Vlomilci
so zaznali prihod interventa in praznih
rok zbežali v noč.

podprt s hlapi ropal črpalko
Maribor, 14. 1. – V zgodnjem sobotnem jutru je na eno izmed mariborskih
bencinskih črpalk privijugal očitno vinjen možakar, ki se je nekoliko nerodno
namenil gmotno okoristiti. S hlapi podprti storilec je grozil z ropom, poškodoval
elektronsko blagajno in metal mleko po
prostoru. Možaka je uspel brez uporabe
fizične sile spametovati intervent, ki se je
odzval na alarm.

odkril napravo za skimming
Ljubljana, 25. 1. - Intervent je s strokovno
izvedenim pregledom bankomata nepridipravom preprečil sofisticirano krajo.
Tehnološko napredni tatovi so s pomočjo
naprave za snemanje magnetnega
zapisa (skimmingom) poskušali ukrasti
podatke z bančnih kartic uporabnikov
bankomata. Varnostni sistem je zaznal
sumljive aktivnosti, izkušeni intervent pa
je dobro skrito napravico našel.

Sintalovo kroniko
lahko spremljate na
Facebook strani
Sintal – Vaša varnost je
naša skrb
in na blogu
www.sintal-varovanje.com.
mladenič vendarle plačal

Nova Gorica, 10. 2. - Varnostnik v
Intersparu je pri izhodu za stranke brez
nakupa ustavil mladeniča, ki je želel
zapustiti trgovino. Površinski pregled je
pokazal, da si je nesojeni nakupovalec
brez plačila skušal prilastiti več artiklov.

navigiral bo na sodišče
Koper, 21. 1. - Nakupovalcu v Mercatorju
je bila navigacijska naprava v vrednosti
150 evrov tako všeč, da si je omislil kar
dva kosa. Ker ju je hotel odnesti brez
plačila, je posredoval varnostnik.

nasilno prosjačenje
Koper, 10. 2. - Oseba, ki je našim varnostnikom že poznana, je vsiljivo prosjačila
po varovani parkirni hiši. Ljudi, ki ji niso
ponudili denarja, je nadlegovala in žalila.
Posredoval je varnostnik, ki se mu je tudi
fizično upirala, zato je uporabil strokovni
prijem in jo pridržal do prihoda policije.

stari znanec
Koper, 11. in 25. 2. - Naši varnostniki
so mladega tatu v različnih trgovskih
središčih na Obali dvakrat ujeli pri kraji.
Nazadnje si je zaželel slušalk.

ukradeno skrival pod bundo
Šentjernej, 15. 2. - Varnostnica v trgovini
je preprečila krajo več artiklov, ki jih je tat
skril v žepe bunde. Ko je prešel blagajno,
je opravila kontrolo in ugotovila krajo.

URNI PIVEC

Zavaroval zavarovalnico

Kranj, 30. 12. – Varnostnica v Qlandii je
preko video nadzora opazila starejšega
moškega, ki je na oddelku s alkoholnimi
pijačami v trenutku izpil stekleničko alkoholne pijače ter jo odvrgel v smeti. Pivec
je dejanje priznal in aperitiv plačal.

Trebnje, 21. 2. - Okoli 1. ure ponoči je
intervent odreagiral na alarm in preprečil
širjenje požara v trebanjski poslovalnici
zavarovalnice Triglav. Obvestil je policijo
in gasilce, ki so sanirali mesto požara.
Dobro skrita naprava za snemanje magnetnega zapisa, ki jo je odkril intervent.
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NajvečKRAT kradli
lIČILA IN PARFUME
Tako statistike kot zadovoljni naročniki potrjujejo, da
Sintalovi varnostniki zelo uspešno preprečujejo kraje
v trgovinah. Ob koncu leta pa nas je zanimalo, kateri
artikli so storilce najbolj privlačili.
Pod drobnogled smo vzeli dve drogeriji, šest trgovin z oblačili ter
devet živilskih trgovin in supermarketov v Ljubljani in okolici. V
teh sedemnajstih izbranih trgovinah so naši izkušeni varnostniki v
preteklem letu kar 565-krat opazili tatinske namene obiskovalcev.

Lepota je vrednota
Daleč najbolj zaželeni artikli so ličila, ki so jih poskušali ukrasti
kar 119-krat, od tega 57-krat po več različnih naenkrat. Med ličili
so bile najbolj priljubljene maskare, ki so jih poskusili ukrasti
32-krat, laka za nohte brez plačila so si tatovi (pravzaprav predvsem tatice) zaželeli 27-krat, sledijo šminke (23), črtala za oči (21)
in pudri, ki so jih varnostniki našli pri storilcih in storilkah 19-krat.
Večinoma so te artikle kradli v drogerijah, nekaj pa tudi v trgovinah
z mešanim blagom.
Po številu poskusov kraj sledijo parfumi, ki so jih poskusili odtujiti
63-krat. Ker gre za dražje artikle, je njihova skupna vrednost višja
od skupne vrednosti pri storilcih najdenih ličil. Vrednost parfumov,
ki so jih tatovi nameravali odtujiti iz dveh drogerij, pa jih je pri tem
zalotil varnostnik, je kar 9641 evrov. Še posebej drzen je bil poskus
kraje parfumov v skupni vrednosti 988 evrov, ki jih je naenkrat
nameravala odnesti skupinica storilcev.

Iznajdljivi tatovi, izkušeni varnostniki
Poskusom kraje parfumov sledi za odtenek bolj sofisticiran
poskus kraje sadja in zelenjave v trgovinah, kjer kupci sami tehtajo sadje in zelenjavo. En način je, da v že stehtano vrečko dodajo
še sadja oz. zelenjave in tako ukradejo razliko. Drugi način pa je,
da ob tehtanju vnesejo kodo cenejšega blaga, tako se denimo ob
tehtanju oreščkov zaračuna nižja cena krompirja. Da se tovrstni
samopostrežni popusti ne splačajo, lahko pove tudi 61 nakupovalcev, ki so jih na “pomoto” pri blagajni opozorili Sintalovi varnostniki.
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Dobrotam narave po priljubljenosti med tatovi
sledijo oblačila, v osmih preučevanih trgovinah
z oblačili so varnostniki preprečili 60 kraj. Tej
skupini artiklov tesno sledi bižuterija, zabeležili
smo 57 poskusov kraje.

Od osem do 86 let
Starost ni pogoj za tatinske težnje. Najmlajši tatič
je bil star komaj osem let: fantek si je zaželel
figurice iz škatle lego kock, zato je embalažo
raztrgal in pridobitev spravil v žep. Njegova
mama je preveliko željo po igrači spregledala,
zato pa ni ušla varnostniku. Ustavil ju je pri izhodu in prosil fantka, naj mu izroči figurico. Mama,
ki je bila nad sinovim vedenjem presenečena, je
poškodovano škatlo plačala, upamo pa, da je tudi
varnostnikovo vljudno, a odločno ukrepanje otroka odvrnilo od nadaljnjih spodrsljajev.
Pri nekaterih skupinah izdelkov lahko določimo
tipično starost tatu, vendar ni nikakor nobena
izmed njih imuna na storilce drugih starosti. Za
bižuterijo in ličila v vrednosti od nekaj evrov do
okoli petnajst evrov je tako značilno, da privlačijo
predvsem dekleta, mlajša od dvajset let.
Kradljivci bistveno dražjih parfumov so obeh
spolov in vseh starosti, čeprav prednjačijo storilci, stari od 20 do 45 let. Storilci, starejši od 60 let,
so največkrat poskusili odnesti živilske izdelke.
Da pa se varnostniki ne smejo zanašati na statistiko, priča dejstvo, da je bil najstarejši nesojeni
tat 86-letnik, ki je nameraval ukrasti parfum.

Varnostniki se redko zmotijo
Zapisniki pa kažejo tudi, da so se varnostniki
redko zmotili. Zapisati morajo namreč tudi svoje
pomote. Po zaslugi njihove vljudnosti in diskretnosti je večina pomotoma osumljenih nakupovalcev, mirno upoštevala njihove napotke in jim
tako hitro pokazala, da so pošteni ljudje. Že čez
nekaj minut so lahko zapustili trgovino, po navadi brez slabih spominov. Vsako pripombo pa smo
vzeli resno, saj naše poslanstvo ni ljudem vzbujati občutka nadzorovanosti, temveč varnosti.
pripravil Grega Zakrajšek

0

*podatki za leto 2011 iz 17 varovanih trgovin iz Ljubljane in okolice

13

u

p

r

a

v

l

j

a

n

j

e

s

t

a

v

b

sintal eko upravlja
nova oskrbovana stanovanja

Luksuzna oskrbovana
stanovanja v Murglah.

Oskrbovana stanovanja so primerna
za ljudi v tretjem življenjskem obdobju,
ki so navajeni aktivnega življenjskega
sloga in se mu ne želijo odreči tudi v
jeseni življenja. Pred kratkim so bila v
Ljubljani zgrajena prva luksuzna, skrb
za upravljanje pa je prevzel Sintal Eko.

V načrtovanju in kasneje med izgradnjo je sodeloval tudi Sintal Eko,
predvsem na področju realizacije oskrbe in varovanja. Miha Jarc
je povedal, da so sodelovali že v prejšnjih projektih, Sintal Eko pa
jih je prepričal z resnim, profesionalnim pristopom. Pri projektu
oskrbovanih stanovanj je bilo odločilno tudi dejstvo, da Sintal Eko
deluje znotraj koncerna Sintal in tako lahko ponudi tudi varovanje
in 24-urni varnostno-nadzorni center. »Ta je v pomoč tudi pri obratovanju naših oskrbovanih stanovanj,« je pripomnil Miha Jarc.

Koncept oskrbovanih stanovanj temelji na
lajšanju težav, ki se lahko pojavijo v življenju
predvsem aktivnih starejših ljudi. V stavbah
denimo ni pragov. Stanovalci imajo na voljo številne storitve, ki jim lajšajo bivanje, od
zdravstvenih do gostinskih. »Stanovanj pa ne
gre zamenjevati z domovi za upokojence. Tukaj
so ljudje doma,« je pojasnil Miha Jarc, direktor podjetja Mijaks Investicije, ki je zgradilo
stanovanja v Murglah.

S Sintalom Eko med načrtovanjem in obratovanjem

Upoštevanje potreb stanovalcev
Idejo so v Mijaksu gojili dalj časa in z njo prišli
na trg v najtežjih časih, je povedal. V Sloveniji
prebiva relativno velik delež starejše populacije
glede na evropsko povprečje, večina v prevelikih stanovanjih in hišah. »Zasluge za uspeh
projekta pripisujemo dobremu načrtovanju,
ki je upošteval ne le gradnjo, temveč celotno
zgodbo,« je pojasnil Miha Jarc, ki je imel med
snovanjem v mislih tudi potrebe svoje mame
– kaj v zlati jeseni svojega življenja potrebuje
za čim bolj kakovostno, udobno in samostojno
bivanje? V enem od stanovanj tako danes zadovoljno prebiva tudi ona.

Sintal Eko skrbi za vzdrževanje objekta in hkrati za brezhibno
obratovanje. Stanovanja so opremljena z vrhunskimi materiali, ki
zahtevajo posebno čiščenje in vzdrževanje. Miha Jarc je dodal, da
je objekt visokotehnološki in morajo vzdrževalci delovanje dobro
poznati. Vzdrževalci Sintala Eko so se v tem dobro odrezali, za delo
so se v sodelovanju z Mijaksom tudi ustrezno usposobili. Tako za
Sintal Eko kot za podjetje Mijaks pa je normalno, da se tudi kakovostna storitev stalno izboljšuje.
»Z delom Sintala Eko smo zadovoljni, največji izkaz zaupanja pa je
gotovo, da smo v jim upravljanje predali uspešen projekt, s katerim
živimo že več kot desetletje,« je sodelovanje pohvalil Miha Jarc.
pripravil Grega Zakrajšek

"Sintalu Eko smo
v upravljanje
predali projekt,
s katerim živimo
že deset let."
Miha Jarc,
direktor podjetja Mijaks investicije.
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POSLOVNA ENOTA
Prekmurje in prlekija
Poslovna enota Sintala Maribor, ki pokriva območje
Prekmurja in Prlekije, deluje že od leta 1997. Na
področju tehničnega varovanja zasedamo vodilno
mesto med varnostnimi podjetji v svoji regiji.

"Optimizma in volje
nam ne manjka, zato
načrtujemo tudi pridobitev novih naročnikov
fizičnega varovanja."

Kolektiv poslovne enote Prekmurje in Prlekija šteje 37 zaposlenih.
Sedež enote je v Murski Soboti, kjer se v prostorih uprave poslovno
trgovskega središča BTC nahajajo pisarne vodij sektorjev in direktorja enote. V bližini smo uredili tudi ogrevane in klimatizirane kontejnerje, v katerih pisarniški del svojih nalog opravljajo varnostniki in interventi.

24 ur dnevno se odzivamo na alarme s preko 2000
varovanih objektov
Naši varnostniki izvajajo redno fizično varovanje na petnajstih
objektih in skrbijo za red na številnih prireditvah, dnevno pa izvajamo tudi druga izredna varovanja, obhode varovanih objektov in
odvoze gotovine z odjemnih mest, ki se nahajajo na raznih koncih
Prekmurja in Prlekije.
Po vseh upravnih enotah območja, na katerem opravljamo storitve, imamo organizirano 24-urno intervencijsko službo ter
dežurno tehnično službo. Interventi posredujejo na alarme z več
kot 2000 objektov, ki so povezani z varnostno-nadzornim centrom
Sintala, tehniki pa izvajajo redna in servisna vzdrževanja tehničnih
sistemov varovanja za preko 300 naročnikov. Sodelavci iz sektorja
gasilnih aparatov skrbijo, da so gasilni aparati naših naročnikov
venomer nared za morebitno uporabo.

Z optimizmom in trdim delom kljubujemo krizi

Zoran Kuhanec,
direktor PE Prekmurje in Prlekija

Sintalova poslovna enota
Prekmurje in Prlekija
Nemčavci 1 D, Murska Sobota
tel: (02) 535 10 81
e-mail: prekmurje.prlekija@sintal.si
vanja. Zaradi nastale situacije sta trenutno naša
cilja predvsem zadržati obstoječi obseg storitev
in obdržati oziroma še izboljšati raven kakovosti
naših storitev.
Vendar nam optimizma ne manjka, zato
načrtujemo tudi pridobitev novih naročnikov
na področju fizičnega varovanja. Z vztrajnostjo
in trdim delom nam je v preteklem obdobju na
območju Prekmurja in Prlekije uspelo pridobiti fizično varovanje vseh domov za starejše
občane, poleg tega pa tudi nekaj dodatnih
fizičnih varovanj.
Glede na povečan obseg del smo v prvih dveh
mesecih tega leta zaposlili tri varnostnike, v
kratkem pa nameravamo v naši enoti zaposliti
še pet varnostnikov in interventov.

V zadnjem času je število investicij na našem območju močno
upadlo, kar omejuje priložnosti za širitev obsega našega poslo-

Zoran Kuhanec
direktor PE Prekmurje in Prlekija

Vodja operative Roman Gruškovnjak (desno) z
ekipo varnostnikov in interventov.

Tehnični sektor poslovne enote Prekmurje in
Prlekija z vodjem Rudijem Žekšem (na sredini).
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bodo obvezujoči STANDARDi uredili
trg tehničnega varovanja?
Varnostna podjetja morajo do marca
2013 uskladiti poslovanje z zahtevami skupine standardov s področja
tehničnega varovanja ter varnostnonadzornih centrov.
Na podlagi 13. člena Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/2011) se pripravlja
nabor slovenskih nacionalnih standardov, ki
bodo povzdignjeni v predpis in bo zato njihova
uporaba obvezna za vsa varnostna podjetja.
Odredbo o določitvi standardov, ki bodo obvezni,
bo sprejel in objavil minister za notranje zadeve,
vsa varnostna podjetja oz. imetniki licenc pa
bodo morali uskladiti svoje poslovanje v skladu
s sprejetimi standardi v roku 24 mesecev od
uveljavitve omenjenega zakona. Glede na to, da
je od sprejetja tega zakona minilo že skoraj leto
dni, bo obvezna uporaba standardov začela veljati marca 2013.
Standardi, ki bodo povzdignjeni v predpis,
niso novi. Novo je le to, da bo postala njihova
uporaba obvezna. Slovenski standardi, ki bodo
sprejeti, so v bistvu prevzeti evropski standardi
in vključujejo področje tehničnega varovanja,
to je zahteve za varnostno opremo, prenosne
medije med varovanim objektom in varnostnonadzornim centrom ter zahteve za varnostnonadzorni center.

"Namen standardizacije je doseči
večjo preglednost vgrajenih sistemov
tehničnega varovanja in zaščititi
naročnike z zagotavljanjem ustrezne
kakovosti opreme za določeno ceno."
Igor Rot, dipl.inž.el.,
direktor projektive

Glede na to, da standardi predpisujejo zahteve za posamezne vrste
varnostnih sistemov in jih tudi razvrščajo v razrede (grade 1 do 4),
je namen sprejetja standardizacije jasen: večji red na trgu zasebnega varovanja, večja transparentnost in preglednost nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja, višja kvaliteta, ustrezna cena
elementov tehničnega varovanja v okviru kvalitete - razreda, v katerega je oprema uvrščena, zaščita naročnikov itd.
Seznam standardov, ki bodo predvidoma povzdignjeni v predpis in
bo njihova uporaba obvezna, je podan v tabeli na koncu tega prispevka. Pri pripravi nabora standardov, ki jih je Zbornica za razvoj
slovenskega zasebnega varovanja predlagala in posredovala na
Ministrstvo za notranje zadeve, so aktivno sodelovali tudi strokovnjaki iz koncerna Sintal.
V Sintalu tekoče spremljamo spremembe standardov za področje
tehničnega varovanja kot tudi spremembe zakonodaje na vseh
ostalih področjih zasebnega varovanja. Velika večina opreme
tehničnega varovanja, ki jo v koncernu Sintal nudimo našim
naročnikom, že izpolnjuje zahteve omenjenih standardov. Za ostalo opremo pa že pridobivamo ustrezne certifikate o izpolnjevanju
zahtev navedenih standardov.
Igor Rot, dipl.inž.el.
direktor projektive

Oprema tehničnega varovanja bo po novem
razvrščena v kakovostne razrede.

Standard

Opis standarda

SIST EN 50518

Nadzorni in sprejemni centri za alarme

SIST EN 50131

Sistemi za javljanje vloma in ropa

SIST EN 50132

Nazorni sistemi CCTV za uporabo
v aplikacijah varovanja

SIST EN 50133

Sistemi za nadzor dostopa za
uporabo v aplikacijah varovanja

SIST EN 50134

Socialni alarmni sistemi

SIST EN 50136

Sistemi in oprema za prenos alarma

SIST EN 54

Sistemi za odkrivanje in
javljanje požara in alarmiranje

SIST EN 1522

Okna, vrata, polkna in rolete - Odpornost
proti izstrelkom iz strelnega orožja

Tabela: Seznam standardov, ki bodo predvidoma povzdignjeni
v predpis in bo njihova uporaba obvezna.
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streljali kot interventi
Našim poslovnim partnerjem iz bank smo omogočili, vadil, s petimi streli v tarčo pa se je pomeril s
da so sami preizkusili, kako naši interventi in prevozni- strelskimi sposobnostmi drugih udeležencev. V
normalnih pogojih so se vsi izkazali kot odlični
ki denarja vadijo streljanje.
Povabili smo jih na Jesenice, kjer se nahaja Belit - najsodobnejše
strelišče odprtega tipa v Sloveniji. Najprej so nam inštruktorji pripravili izčrpno predavanje o delovanju orožja in o ravnanju z njim.
Šele opremljeni z novim znanjem smo odšli na strelišče, kjer je
imel vsak od naših gostov na voljo 50 nabojev. S 45-imi je lahko

strelci; da smo jih lahko razvrstili na prva tri
mesta, smo morali vzpostaviti pogoje na robu
mogočega, tako da so streljali ob bliskanju in
v temi. Kljub temu so dosegli odlične rezultate,
tri z najbolj mirno roko smo ovenčali s spominsko medaljo.

Naboje so strelci dobili šele po predavanju ravnanju z orožjem.

Najboljši trije strelci so si zaslužili nagrado.

Izobraževanje
Varnost v bankah je v zadnjem času vse pogostejša
tema diskusij tako v medijih kot v podjetjih.
Pri tem ne gre le za varnost premoženja, temveč predvsem zaposlenih in strank. V banki Volksbank za zaposlene redno organizirajo
izobraževanja na to temo, letos so za njihove zaposlene predavanja
pripravili strokovnjaki iz Sintala skupaj s strokovnim sodelavcem. Sintalovci so zaposlene seznanili s konkretnimi primeri ropov in osvežili njihovo znanje o primernem ravnanju v takšnih
primerih ter o uporabi varnostnih mehanizmov.

upravniki, pozor
Sintal Eko opozarja na spremembe in dopolnitve
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki
so stopile v veljavo v drugi polovici novembra.
Po novem velja, da se za posamezno enoto, ki je prazna ali se
uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, šteje, da jo uporablja en uporabnik. Torej po novem prazne enote na računih ne bo.
Sprememba je tudi pri obračunu skupne porabe elektrike (dvi-

Sintalovi strokovnjaki so z zunanjim sodelavcem
pripravili predavanja za zaposlene v banki Volksbank.

gala, razsvetljava skupnih prostorov in skupnih
delov ipd). Po starem pravilniku se je poraba
obračunavala po neto kvadraturi, po novem pa
se delijo stroški po številu uporabnikov posameznih enot. Prav tako je s stroški porabe
vode in kanalščine, če ni vgrajenih individualnih merilnih naprav, odvoza odpadkov, najema
zabojnikov za odpadke in drugih komunalnih
stroškov, čiščenja skupnih prostorov in s stroški
čiščenja grezničnih gošč in odmašitve kanalizacijskih cevi ter praznjenja septičnih jam.
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Varne sobe v podjetjih:
nujnost ali nesmisel
Varne sobe v podjetjih so ena izmed
najbolj varovanih skrivnosti, pravi
ameriški strokovnjak za korporativno
varnost Jordan Frankel. Dodaja, da
postajajo v današnjem svetu nujnost
za vodilne zaposlene v velikih multinacionalnih podjetjih. Vendar niso vsi
istega mnenja.
Minitrdnjave
Varne sobe so prostori, praviloma zgrajeni pod
zemljo, ki služijo kot utrjeno pribežališče v
primeru vdora v dom ali podjetje.
Bolj sofisticirane varne sobe, zgrajene na primer za direktorje multinacionalk ali zvezdnike,
vključujejo:
• vrata, stene, stropove in tla, ki so ojačana z
materiali, odpornimi na izstrelke in bombe;
• brezžične komunikacije;
• prevleke, ki preprečujejo prisluškovanje;
• nadzorne kamere;
• opremo za preživetje (oprema za prvo pomoč,
voda, pakirana hrana, orodja za samoobrambo, podporni elektrogenerator ter celo kuhinja
in kopalnica);
• varen dovod zraka za primer biološkega ali
kemičnega napada.
Najbolje opremljene varne sobe imajo lahko
celo tunel, ki se razteza daleč stran in ima izhod

na ulico. Namen tega skrivnega izhoda je dvojni. Prvič, v varnostnem načrtu je lažje natančno predvideti, kako se lahko osebe iz
stavbe rešijo. In drugič, če bi v stavbi ali njeni okolici eksplodirala
bomba, bi se sproščali strupeni plini, nevarnost bi predstavljalo
tudi zdrobljeno steklo in drugi materiali.

Varne sobe: nujnost
Frankel poudarja, da je vsakodnevno poročanje o nasilnem vedenju ekstremistov, ki ogrožajo delavce na vodilnih položajih v velikih
podjetjih, jasen dokaz za nujnost varnih sob. Na vrh seznama
nevarnih držav se uvršča Mehika, tesno ji sledijo Kolumbija, Irak,
Alžirija, Kongo, Angola, Zahodni breg in Gaza, Južna Afrika, Rusija
in Tadžikistan.
Pogoste ugrabitve, napadi in celo umori direktorjev svetovnih podjetij torej narekujejo, da so varne sobe nujnost. Še več, nadaljuje
Frankel, pravzaprav niso strošek, temveč odlična naložba, saj
povečujejo tudi vrednost poslovne stavbe.

Varne sobe: egotrip
Medtem pa Michael Brady, še en ameriški strokovnjak z varnostnega področja, pravi, da Franklove trditve stojijo na trhlih temeljih.
V veliki večini primerov kriminalci svojih tarč niso napadli na
sedežu podjetja. Direktorje so ugrabili ali umorili v hitrih akcijah
na njihovih službenih poteh ali domovih, kar pomeni, da bi bile
varne sobe popolnoma nefunkcionalne.
"V najboljšem primeru je slavljenje varnih sob hranjenje že tako
prenapihnjenih egov vodilnih uslužbencev multinacionalk. V
najslabšem pa prispeva h kulturi strahu, negotovosti in dvoma, ki
se je v preteklih desetih letih že tako preveč razširila."
Brady meni, da je mnogo smotrnejši pristop skrbeti za varnost
vseh članov in členov organizacije. "Skrb za varnost naj se začne
pri receptorju in konča pri vodilnih delavcih," pravi.
Če imajo zaposleni čas, da se pred napadalci umaknejo v varno
sobo, je ta zelo učinkovita obramba. Vendar je varna soba tudi v
tem primeru le en element premišljenih naporov za varovanje
vodilnih zaposlenih, ta pa del premišljenega varnostnega načrta
korporacije, ki pa je idealno integriran v korporacijski program
upravljanja tveganj. "Pravi vodja bo uredil stvari tako, da bo
premišljeno poskrbljeno za varnost vsakega člana organizacije, pa
naj dela v sprejemnici ali upravi," zaključi Brady.
Kaj pa menite vi?
Sporočite nam na blogu www.sintal-varovanje.blogspot.com.

Podzemna varna soba z bivalnim delom in prezračevalnim sistemom. (Foto: Global security experts)
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Svetovni pokal V ŽENSKIH
SMUČARSKIH SKOKIH V LJUBNEM
V začetku februarja so se v Ljubnem na svetovnem
prvenstvu v smučarskih skokih za ženske pomerila
najboljša dekleta z vsega sveta.
Sintal sodeluje s Smučarsko skakalnim klubom Ljubno in je bil tudi
ponosni sponzor prireditve. Naši fantje so poskrbeli za varnost na
dvodnevnem dogodku, kamor je dekleta prišlo spodbujat več tisoč
ljudi. Mimogrede, Ljubno so ponaša tudi z nazivom najmanjšega
kraja na svetu, ki gosti svetovni pokal v smučarskih skokih.

Varnostnikom so na pomoč priskočili tudi kurenti.

Ljubno je majhen kraj z veliko skakalnico.

okrepili vezi
Decembra smo se na Rogli zbrali Sintalovci iz vsega
koncerna, ki sicer na daljavo pogosto sodelujemo.
Začeli smo s pohodom in se premraženi pogreli v termah Zreče,
si privoščili nočni ogled samostana Žička kartuzija, naslednji dan
pa smo se pomerili v bowlingu. Druženje nam še kako pride prav
pri delu, saj prispeva k učinkovitejši komunikaciji in višji motivaciji.

Druženje smo začeli s pohodom po zasneženi Rogli.

nov pravilnik

ekologija

V koncernu Sintal je 1. marca začel veljati pravilnik Društvo Ekologi brez meja po lanskem
o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih izjemnem uspehu projekta Očistimo
Slovenijo ponovno pripravlja vsesloprepovedanih substanc.
vensko prostovoljsko akcijo.
Do sedaj ga nismo potrebovali, po novem pa ga zahteva Zakon o
varnosti in zdravju pri delu. Ugotavljanje prisotnosti alkohola, drog
in drugih prepovedanih substanc lahko izvajajo strokovno usposobljene osebe delodajalca, ki jih pooblasti odgovorna oseba.

Potekala bo 24. marca, cilj projekta pa je na dan
akcije povezati 250.000 prebivalcev Slovenije in iz
narave odstraniti vsaj deset tisoč ton odpadkov.
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Dobitniki priznanja za
odličnost leta 1998 in danes
Leta 1998 smo zaslužnim sodelavcem
prvič podelili priznanja koncerna Sintal
za odličnost. Kar štirje odličniki izpred
dvanajstih let so še danes na Sintalu.
Povprašali smo jih, kakšna je bila zaenkrat njihova pot v Sintalu.
Tomaž Šuštaršič
"Moja pot na Sintalu se je začela leta 1994, ko
sem Mestni občini Ljubljana delal kot varnostnik. Tam sem bil nekaj let, nato pa sem si zaželel
v življenju početi še kaj drugega. Ker sem pred
tem opravil tehnično šolo, sem se odločil za delo
na tem področju. Da sem prišel v sektor tehnike,
sem se najprej izkazal kot varnostnik.
Sedaj sem tehnik že kar nekaj let in moram reči,
da delo z veseljem opravljam in mi je zanimivo.
Objektov, na katerih delam, je veliko, izvajam
pa predvsem preglede sistemov, torej požarnih
javljalcev, videonadzora, protivlomnih sistemov.
S plačo sem zadovoljen, ni ne velika ne majhna,
poudarjam pa pomen dobre komunikacije med
sodelavci, ki je ključnega pomena za motivacijo."

Tomaž Šuštaršič,
tehnik

Davor Pajk
"V Sintalu sem se zaposlil leta 1995. Od varnostnika sem napredoval do interventa, nato do vodje terena, kasneje do vodje izmene
in končno do vodje intervencije. Vsem, ki želijo uspeti, bi svetoval,
naj svoje delo opravljajo vestno, dosledno in predano, pa naj gre za
naloge čuvaja, varnostnika, prevoznika denarja, interventa, operaterja VNC. Tako se bo za tiste, ki želijo napredovanja, gotovo pojavila
priložnost, tisti, ki pa niso tako ambiciozni, se bodo uveljavili na svojem področju.
Delo je stresno, da pa sem pripravljen svoj čas in trud vlagati v
Sintal, sta poleg zelo razgibanega dela med glavnimi razlogi odličen
kolektiv in možnost napredovanja po oprijemljivih kriterijih.
V Sintalu sem se, kolikor je bilo le mogoče, udeleževal vseh
izobraževanj v okviru podjetja in tako pridobil licenci za varnostnika nadzornika in varnostnega tehnika ter opravil specialistične
tečaje za VJZ, intervencijo, reševalca iz dvigal itd. Vsa
izobraževanja je organiziralo podjetje, takratni neposredni vodja
pa mi je omogočil, da sem se jih udeleževal.
Glede na splošno gospodarsko situacijo Slovenije je delovna klima v podjetju Sintal zelo dobra, taka pa je bila tudi pred krizo. Je
pa jasno, da razpoloženje niha in je odvisno od mnogih dejavnikov,
na katere lahko neposredni vodje bolj ali manj vplivamo."

Rudi Močnik,
direktor sektorja tehnika

Davor Pajk,
vodja intervencije

Marjan Štrukelj,
vodja skladišča

Rudi Močnik

Marjan Štrukelj

"Na Sintal sem prišel leta 1995. Tekom zaposlitve sem z vidika osebne izobrazbe zelo
napredoval in pridobil ogromno izkušenj.

"Februarja je bila osemnajsta obletnica, odkar sem zaposlen v
Sintalu, se pravi, da sem v podjetju že skoraj od začetka. Preden
sem zajadral v varnostne vode, sem delal na televiziji, ukvarjal
sem se z zvokovno obdelavo animiranih filmov. Nato me je sosed
leta 1988 prepričal, da se začenja nova perspektivna stroka in
tako sem se podal na to pot.

Začel sem kot tehnik v video skupini in sčasoma napredoval do serviserja, nato do vodje
serisa, vodje montaž in nazadnje do direktorja.
Kdor želi napredovati, mora biti pripravljen
trdo delati. Služba me zaposli za cel dan, pozitivna plat tega posla pa je, da je dinamičen in
dan ni enak dnevu."

V Sintal sem prišel kot vodja skupine za videonadzore in prenašal
svoje znanje številnim serviserjem. Odkar sem v Sintalu,
smo oddelek v Ljubljani večkrat selili in na koncu pristali na
Litostrojski, kjer sem danes vodja skladišča."
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Varnostnik trimesečja
Sintalov varnostnik Nejc Sitar je v soboto, 4. februarja,
v kranjskem nakupovalnem središču Qlandia rešil
življenje starejšemu gospodu, ki mu je odpovedalo srce.
Gospod je med nakupovanjem doživel srčni infarkt.
Na srečo sta bila v bližini Nejc in zaposlena iz trgovskega centra,
ki sta ravnala prisebno in z dobrim znanjem prve pomoči tragični
dogodek preusmerila v srečen konec. Nejc je izvajal temeljne
postopke oživljanja in s tem ohranjal gospoda pri življenju do prihoda medicinske ekipe.
»Varnostnik Nejc Sitar je ukrepal profesionalno, preudarno in
brez panike. Gospodu je nudil umetno dihanje ter masažo srca do
prihoda reševalcev. S svojim dejanjem je človeku rešil življenje,«
je v zahvali zapisala vodja NC Qlandia Kranj.

Nejc Sitar je s prisebnostjo in dobrim
znanjem prve pomoči rešil življenje.

"Dober občutek je, ko nekomu
pomagaš. Ko je človek zadihal, mi
je odleglo, ko so prišli reševalci,
sem bil še bolj vesel. Ko pa so mi
povedali, da je preživel, se mi je
sploh odvalil kamen od srca. "

Kot da to ne bi bilo dovolj, Nejca in njegovo odlično opravljano
delo varnostnika hvali tudi njegov nadrejeni Gojko Milovanović.
Naziv varnostnika trimesečja si Nejc Sitar vsekakor zasluži, prosili pa smo ga, naj pove kaj več o dogodku v Qlandii.

Kakšen je občutek, ko nekomu rešiš življenje?
Dober občutek je, ko nekomu pomagaš. Ko je človek zadihal, mi
je odleglo, ko so prišli reševalci, sem bil še bolj vesel. Ko pa so mi
povedali, da je preživel, se mi je sploh odvalil kamen od srca.

Ste v stikih z gospodom, ki si ga rešil?
Kakor vem, je še v bolnišnici. O njegovem stanju me ne obveščajo,
bi bilo pa lepo vedeti, da je z njim zagotovo vse v redu.

Veliko ljudi bi se ustrašilo in ne bi ravnalo tako, kot ste
vi. Kaj te je gnalo, ste bili že kdaj prej v podobni situaciji?
Pred tem se še nisem srečal s takšnim primerom. Ko me je
blagajničarka obvestila, da se je gospod zgrudil, sem se odklopil in
nisem več razmišljal. Preveril sem, ali diha in mu bije srce, pa mu ni.

Z metodami oživljanja sem se seznanjal med
opravljanjem licence za varnostnika, pri tečaju
prve pomoči, pa tudi s televizije.

Kako so reagirali vaši prijatelji, družina?
Dogodka nisem obešal na veliki zvon. Povedal
sem doma in nekaj prijateljem, ki so mi
čestitali, seveda so bili ponosni name. Sicer pa
upam, da mi ne bo treba še kdaj početi tega
(smeh). Toda, če bo še kdaj prišlo do podobne
situacije, me veseli, da imam za sabo že
izkušnjo in bom lahko še bolje odreagiral.

Iznenada in mnogo prezgodaj nas je zapustil
naš sodelavec in prijatelj
Silvo Vujica.
Svojcem izrekamo iskreno sožalje.
sodelavci in sodelavke
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nagradna stran
STARA
PRESTOLNICA
BABILONA

PEVKA
LENDERO

SLOVENSKA
IGRALKA RINA RAVEN DEL,
(IDA KRARAVNICA
VANJA)

POLET,
ZANOS

AMERIŠKA
POP PEVKA
KATT AYALA

PRIPONA ZA
VEČ
JUŽNOAMERIŠKIH MEST
(... DE JANIERO)

VZKLIK,
KO SE
OPEČEMO

RIBA
"Z BRKI"

OSVOBODILNA
VOJSKA

VEČJE
MESTO NA
POLJSKEM

VODNA
ŽIVAL

PREBIVALEC
ASIRIJE

NEZNANEC

POKRAJINA
V ŠPANIJI
(BARCELONA)
MESTO OB
DRAVI

ANA
(LJUBKOVALNO)
MESTO NA
HRVAŠKEM
(S OD ŠIBENIKA)

APOSTOL
IŠKARIJOT
ZVRST
GLASBE
(EMINEM)

ORANJE

HRVAŠKI
ZNAN
DENAR
SLOVENSKI
(KRATICA)
PREDAVATELJ
IN MOTIVAMESTO V
TOR
MIKRONEZIJI

POTEG
Z NOŽEM

VOHALNI
ORGAN

BARVA
IGRALNIH
KART

MANEKENKA
MULEJ

PRITRDILNICA

ZVEZNA
DRŽAVA V
ZDA

STARA
RIMSKA
PROVINCA
(PANONSKA
NIŽINA)

VRSTA
ZELENJAVE

DOLŽINA
IN ?

MEHKA
TKANINA
(V ZDRAVSTVU)

MAJHNI
FANTJE
(MNOŽINA)
ZNAN ŠKOTSKI
PEVEC
(JACKIE)
AMERIŠKA
PUBLICISTKA
(RACHEL)

IGRALEC
IVO

SLOVENSKI
POLITIK
JELKO

RIT,
ZADNJICA
(STROKOVNO)

VELIKO
KLADIVO

PETER
FRANKL

SVETA KNJIGA
MUSLIMANOV

HINDUJSKO
ŽENSKO IME
(ESANA)

AMERIŠKI
KOŠARKAR
(DWYANE)

KARLOVAC

ANEMIČEN
(KRAJŠE,
POGOVORNO)

KDOR JE
V DILEMI

KRAJ V
LIBERIJI

STAR
CITROENOV
AVTO

VOJAŠKI
ODBOR

TABULATOR

NADLEŽNA
ŽUŽELKA

RDEČI
KRIŽ

KAZALNI
ZAIMEK

PREBIVALKA
MADŽARSKEGA
MESTA TOKAJ

OSEBNI
ZAIMEK

KRATICA ZA
LIKOVNO
UMETNOST

PEVKA
GROŠELJ
ŠPANSKI
NOGOMETAŠ
JOSE MARIA

AMERIŠKA
KOŠARKARSKA
LIGA

HRVAŠKI
PISATELJ
(NINO)
KOMUNA V
FRANCIJI

VZDEVEK NOVINARJA GAŠPERVZDEVEK
JA BOLHARJA
VARNOSTNI KOŠARKARJA
SVET
RIBONUKJORDANA
LEINSKA
KISLINA

VRSTA
KATARINA,
KAČE
KATKA
(KRAJŠE,
POGOVORNO) BIKOBORSKI
VZKLIK
VRSTA
VOZIL
ALI LJUDI

ROMAN
VLADIMIRJA
BARTOLA

INDIJSKA
JED Z
JOGURTOM

Nagradna gesla (zasenčena polja) in svoj naslov pošljite
do 15. 5. 2012 na naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000
Ljubljana ali po elektronski pošti na sintalcek@sintal.si.
Med prejetimi rešitvami bomo izžrebali tri lepe nagrade.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti, njihova imena
pa bomo objavili v prihodnji številki Sintalčka.

PROSTOR
OB HOTELU
ALI LOKALU

Pravilna rešitev prejšnje križanke je: DVAJSET LET SINTALA, VAROVANJE
OSEB, ALARMNI SISTEM in NADZORNI SISTEM. Izžrebanci so:
1. Marija Pezdir, Brezovica
2. Jože Bevc,
3. Sabina Bedenik, Žalec
Čestitamo!

ustvarjanje
Otroke smo povabili k ustvarjanju umetnij, povezanih
s Sintalom. Prejeli smo krasne prispevke, nekaj jih
objavljamo. Ustvarjalci so si zaslužili nagrade, ki jih
prejmejo po pošti. Vse prispevke si lahko ogledate na
Facebook strani Sintal - Vaša varnost je naša skrb. Še
naprej vabljeni k ustvarjanju!
Superintervencijsko vozilo
Aleš, 4 leta, in Tinkara, 7 let
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Riba sintalovka
Rok, 8 let
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ZA RUNDO
V zadnjem času je bilo na Celjskem veselo, saj smo kar
petkrat nazdravljali - štirim dojenčkom in dojenčici.
Varnostnika Štefana Zvonarka osrečujeta dojenček Gabrijel in seveda njegova partnerka Barbara, ki je sinka povila konec oktobra.
Robertu Stražišarju se je Nik rodil 15. novembra. S partnerko
Natašo sta se razveselila fantka, velikega 50 centimetrov in težkega
3250 gramov.

Mamica Barb
ara, očka
Štefan in sink
o Gabrijel

Robert Forštner pravi, da pogreša počivanje pred televizorjem,
vendar napore brez dvoma odtehta veselje, ki ga njemu in partnerki Anji prinaša sin Žan.

Robert Forštner
Anjo in Žanom

"Vsi so ga veseli, od staršev do starih staršev in pradedka," je o
malčku Nejcu zadovoljno povedal Jure Jezernik, ki je drago
Adriano po najboljših močeh podpiral v celjski porodnišnici.
Tija pa je novi zakladek Tiborja Tajnška in Šeheresade. "Najbolj
vesel sem, ko se nam konec tedna pridruži moj petletni sinek in
smo popolna družina," je povedal Tibor.

vi trije
Jezerniko
Družinic
Tiborja Tajn a
ška

Naj naj
Varnostnik Dušan Šabić je večstranski ustvarjalec.
Pred leti smo v Sintalčku predstavili plodove njegove
slikarske žilice, tokrat pa utrinek njegovih poezij.
Dušan Šabić na predstavitvi zbornika
pesmi pesem.si na Trubarjevi domačiji.

Ali še nosiš tiste dimije
ki si jih nosila
ko smo ličkali koruzo
ko je bilo tvoje dvorišče še tlakovano z nasmehi
ko so slive obilno rodile
ko si mi prinesla v njih kahvo in baklavo
z dvema kockama nasmeha
tvoja porcelanasta hiša je razbita
oropana
v njej ni več smeha
okoli hiše

Interventi v akciji
Urban, 6 let

zlobni potepuški psi zarisujejo novo obdobje
nove koridorje
nove kantone
slive jokajo
in voda v starem vodnjaku je oskrunjena s krvjo
ali še nosiš tiste dimije
le to mi povej
da lahko v miru ležem k počitku

			

Dušan Šabič

Sintalov avto
Elvin, 4 leta

Varnostna kamera in Varnostnica ujela
tatu bonbonov; Salina, 6 let
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Sintalov znak
Domen, 8 let
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