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Veselimo se
prihodnjega leta
Izteka se drugačno leto, leto, ki ga bomo še dolgo pomnili. Vsi si
želimo, da bi se slabo čim prej končalo in da bi se začelo novo – takšno,
kot smo jih bili vajeni. Tudi s prejšnjimi nismo bili vedno zadovoljni,
vendar so bila glede na letošnje odlična. Zanimivo je, kaj nas pripelje
do spoznanja, da si želimo tisto, nad čemer smo se pritoževali.
Ustavljeno je javno življenje, zapirajo se podjetja v številnih panogah,
šola poteka na daljavo, ni druženja in počitnic. Glede na situacijo je
seveda prav, da je tako, ni pa prijetno. Zaradi naštetega se velik del
gospodarstva sooča s težavami, kar se odraža tudi v naraščanju
brezposelnosti.
Povpraševanje po naših storitvah ne upada, zato smo lahko
glede na okoliščine veseli, da so naša delovna mesta varna.
Zaposlovanje novih sodelavcev je začasno ohromljeno, saj je
izvajanje zakonsko predpisanega izobraževanja za varnostnike
z ukrepi ustavljeno.
Veselimo se in verjamemo, da bo to obdobje kmalu minilo, in z novimi
izkušnjami se bomo spominjali teh časov. Veliko bolj pa bomo cenili
tisto, kar nam je bilo prej samoumevno.
V času epidemije, ko smo ljudje bolj razdražljivi in hitreje reagiramo
vzkipljivo, naši varnostniki vzdržujejo red v bolnicah, trgovinah,
bankah in podjetjih. Drage sodelavke in sodelavci, najlepša hvala za
strpnost in dobro delo v letošnjem letu. Ponovno smo se izkazali kot
odličen tim, ki je kos vsem izzivom.
Zaupanje gradiš leta in leta, zapraviš ga lahko v trenutku.
Spoštovani naročniki naših storitev, najlepša hvala za zaupanje, ki
nam ga izkazujete vsa leta našega sodelovanja. Za vaše zaupanje
se bomo trudili tudi v prihodnje.
Vsem bralkam in bralcem naše revije želim vesele božične praznike
in vse najlepše v prihajajočem letu.
Ostanite zdravi.

mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
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INTERVJU

»Za življenja vredno okolje«
Pomursko podjetje Saubermacher Slovenija je v
začetku devetdesetih let na marsikaterem okoljskem
področju oralo ledino, s to svojo tradicijo pa nadaljuje tudi danes. Kot pravi direktor družbe Andrej
Gomboši, se je v vseh teh letih način razmišljanja o
odpadkih med ljudmi dodobra spremenil.
Matična družba in stoodstotna lastnica podjetja je družba Saubermacher DAG s sedežem v Gradcu. Začetki
segajo v leto 1991, ko je podjetje Saubermacher Slovenija
kot prvo v severovzhodnem delu Slovenije začelo uvajati
sistem ločenega zbiranja odpadkov po sistemu BioPaS.
Kako bi primerjali začetke z današnjim časom?
Začetkov delovanja se radi spominjamo, saj smo bili pri
uvajanju novih trendov in načinov razmišljanja na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji marsikje pionirji. Danes
sta se tako sistem zbiranja in odvoza kot način razmišljanja o odpadkih tudi pri nas že dodobra spremenila.
Ljudje se vse bolj zavedajo, da je odpadek pomemben ter
da je s slednjim treba ravnati preudarno in skrbno. Prav
tako bi opomnil, da so bili v devetdesetih letih gozdovi in
druge površine veliko bolj polni številnih črnih odlagališč.
»Kultura varovanja okolja« je bila na bistveno slabšem
nivoju, kot je zdaj.
Kljub temu bi lahko dosegli še marsikaj. Lahko bi recimo
uvedli pravičnejši način zaračunavanja odvoza odpadkov.
Digitalizacija nam omogoča tudi, da določimo vrsto in
količino odpadkov ter optimiziramo celoten sistem ravnanja z odpadki z vidika odvoza. Nato lahko uvedemo nove
načina zbiranja odpadkov in sledimo strategiji čim manj
odpadkov, s čimer se približujemo krožnemu gospodarstvu in Zero Waste strategiji. S partnerskim odnosom z
industrijo lahko dosežemo, da se pri izdelku uporabi manj
škodljivih in nevarnih odpadkov ter da se v proizvodnji izdelujejo materiali, ki se pozneje lažje reciklirajo. Pomembno
pa je tudi, da delamo preko centrov ponovne uporabe in
tako ustvarimo čim več inovativnih izdelkov iz teh reciklatov. Na ta način bi v prihodnje lažje dosegli zmanjšanje
količin, ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov.
Saubermacher je ena ključnih družb na področju
ravnanja z odpadki. Za katera področja ste
specializirani?
Saubermacher Slovenija je registrirana in pooblaščena
družba za izvajanje storitev gospodarnega ravnanja z
odpadki. Naše dejavnosti so usmerjene k iskanju okol-
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Foto: Arhiv Saubermacherja

Andrej Gomboši pričakuje nadaljnjo rast zavedanja podjetij o
pomembnosti nastajanja odpadkov in z njimi povezani stroški.

ju prijaznih rešitev za različne vrste odpadkov povzročiteljev, kot so gospodinjstva in gospodarski subjekti
proizvodnih ter storitvenih dejavnosti. Temeljno vodilo
podjetja ostaja “za življenja vredno okolje” in vključuje
partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja
in zaposlenih. Poslanstvo družbe pa je strankam zagotoviti kakovostno ravnanje z odpadki s sodobno opremo
in sodobnimi postopki ter tako prispevati k izboljšanju
stanja okolja, ki vpliva na kakovost življenja.
Vaše storitve so ločene na podjetja, gospodinjstva,
občine. Zakaj ste se odločili za takšen pristop?
Predvsem zaradi tega, ker so ločene tudi storitve, ki
jih nudimo posameznim področjem (bodisi podjetja,
gospodinjstva ali občine). Storitve, ki jih izvajamo za
gospodinjstva, niso nikoli enake potrebam, ki jih imajo
industrija in druga podjetja. Uravnavanje storitev je plod
sodelovanja in tesnega povezovanja z občinami. Njihov
pristop na trgu je reguliran tudi iz strani države, medtem
ko se v industriji in drugih podjetjih za koriščenje storitev
in postopek njihovega izvajanja nemalokrat odločajo
sami. Prav tako opažamo, da je vse bolj nujno potrebno
ločevanje odpadkov na izvoru, saj prav vse občine povečujejo svoj delež odpadkov.
Rast količine odpadkov je pogojena z gospodarsko rastjo, zato v bodoče pričakujem stabilno rast tega področja.
Predvidevam tudi, da se bodo podjetja vse bolj zavedala
pomembnosti nastajanja odpadkov in z njimi povezanih
stroškov. Vsekakor vidimo trend v zmanjšanju proizvod-
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nje odpadkov, medtem ko bo področje muljev in blat iz
čistilnih naprav še povečevalo svoj obseg, saj je ta segment pri nas še zelo v povojih. Tudi pri termičnih frakcijah še nismo dosegli najvišje točke, zato bo tukaj gotovo
še prišlo do povečanja, predvsem zaradi zunanjih vplivov
in dogajanja po svetu.
Vaša rast prihodkov je vse večja, s tem pa je verjetno
povečan tudi obseg dela in družbena odgovornost, ki
ste ji zavezani?
Res je, v zadnjih treh letih smo zabeležili 8,5-odstotno
povprečno letno rast, z enako stopnjo pa se nam povečuje tudi dodana vrednost. Kar šteje, so predvsem znanje,
pripravljenost nenehnega učenja, dobra organizacija
podjetja, skupno divizionalno vodenje podjetja z matičnim podjetjem iz Avstrije, uspešen kolektiv ter velika
pripravljenost in posluh lastnikov za potrebne investicije
in razvoj v Sloveniji.
Seveda, kot omenjate tudi sami, to spremljata tudi vse
večja družbena odgovornost in zavezanost k varovanju
okolja. Prav zaradi tega nenehno stremimo k postavljanju
novih mejnikov in dvigovanju standardov na področju
ravnanja z odpadki.
Nenehno vlaganje v sodobno tehnologijo in nove
pristope k ravnanju z odpadki je nekaj, čemur v
Saubermacherju stalno sledite. Tudi nedavna strateška naložba v Kidričevem je temu dokaz.
Res je, strateška naložba v razširitev Centra za ravnanje
z nevarnimi odpadki v Kidričevem je bila del dolgoročne
strategije razvoja samega centra in je bila kot taka
nastavljena že na začetku same izgradnje, v letu 2015.
Razmere na trgu, dogodki v preteklem letu ter večanje
potrebe po prevzemanju nevarnih odpadkov so nas vodili do tega, da je v letu 2020 do omenjene razširitve in
varnostne nadgradnje tudi prišlo. Investicija v višini 3,5
milijona evrov je podjetju prinesla ne le višje varnostne
standarde, temveč tudi nova delovna mesta in nadgrad-

njo ponujenih storitev.
Posodobitev in širitev obrata sta pomembna koraka za
varnost prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji.
Investicija je še dodatno pripomogla k izboljšavi okoljskih standardov in preseganju varnostnih meril za
ravnanje z nevarnimi odpadki. Na ta način smo še nadgradili in posodobili varnostne ukrepe samega centra ter
ga kot takega uvrstili v vrh najbolj sodobnih in varnostno
urejenih tovrstnih centrov pri nas.
Kaj lokalnemu okolju in tudi širše prinesejo moderni
centri za ravnanje z nevarnimi odpadki?
Center za ravnanje z nevarnimi odpadki, kot je naš v
Kidričevem, okolju nudi varnost, strankam pa varne
in dolgoročne storitve. Sodobna ureditev na področju
požarne varnosti zagotavlja varnost zaposlenih, celotne
lokacije ter okoliške industrije in prebivalcev. Koncept
požarne varnosti v centru v Kidričevem je izveden v
skladu z nemškimi smernicami in pravilnikom o požarni
varnosti v stavbah. Vgrajeni so zahtevani sistemi aktivne
požarne zaščite (multikriterijski javljalci in naprava za
javljanje požara, varnostna razsvetljava, avtomatska
stabilna gasilna naprava, naprava za detekcijo hlapov,
sistemi za odvod dima in toplote). Vse emisije se kontrolirajo sproti.
Tako na področju fizičnega in tehničnega kot tudi
požarnega varovanja sodelujete s Sintalom. Kako bi
opisali sodelovanje?
Sodelovanje bi vsekakor lahko opisali kot izredno profesionalno in zanesljivo. Vse, kar od naših poslovnih
partnerjev tudi potrebujemo in pričakujemo. Rokovanje
z odpadki, pa naj si gre za nevarne ali nenevarne, zahteva ustrezno skrb in preudarnost. Zato nam je izrednega
pomena, da imamo na tem področju poslovnega partnerja, ki razume naš pristop in spoštuje našo politiko
razvoja. Prav to gotovo podjetje Sintal tudi je. Zatorej
upamo na še prihodnje tako dobro sodelovanje in iskanje
skupnih sinergij tudi na drugih področjih povezovanja.

Foto: Arhiv Saubermacherja

Center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem je bil letos razširjen in varnostno nadgrajen.
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Tudi vlomilci se prilagajajo
epidemiološkim razmeram
Opozorila stroke, da bomo jeseni
globoko zabredli v drugi val epidemije novega koronavirusa, so se
žal izkazala za resnična. Naloge
varnostnikov se že vse od marca
dnevno prilagajajo razmeram, ki
jih narekuje nalezljivi virus, a zaradi hitrega ukrepanja in primerne
organizacije delo poteka nemoteno.
Širok nabor izkušenih varnostnikov
je ena od ključnih prednosti Sintala,
ki nam omogočajo, da smo lahko
poleg osnovnega poslanstva, to je
zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, prevzeli še dodatno breme,
to je skrb za zdravje.
Na več področjih varovanja zaradi
priporočil in vladnih omejitev beležimo razširjen obseg varovanja, saj je
denimo za trgovine, bencinske servise, bančne in poštne poslovalnice
ter nekatere druge ustanove potrebno omejevati število ljudi v notranjih
prostorih. Za nadzor števila s strani
varnostnikov se odločijo tam, kjer
bodisi zaposleni tega ne zmorejo
sami ali pa imajo izkušnje, da ljudje
usmeritvam in navodilom varnostnika precej bolj prisluhnejo.

Varnostnik skrbi za upoštevanje strogih
pogojev za vstop v podjetje Aquafil.
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Skrb za zaščitno opremo
Kako se spopadamo z vsakdanjim delom v takšnih okoliščinah, je
pojasnil Mišo Stjepanović, namestnik direktorja fizičnega varovanja: »Prvi val je šokiral ves svet.
Posledično je bila dobava zaščitnih
sredstev omejena in otežkočena.
Vendar smo se kot ekipa z izkušnjami pri reševanju različnih izzivov
tudi v tem primeru hitro organizirali,
tako da je zdaj že vse utečeno.«
Stanje zdaj je drugačno, saj smo
bili spomladi primorani sami zavihati rokave in smo začeli izdelovati večslojne maske. »Najprej smo
opremili tiste zaposlene, za katere
smo ocenili, da bi lahko bili najbolj
izpostavljeni morebitni okužbi.« Pri
tem velja še posebej izpostaviti zdravstvene ustanove, denimo ljubljanski
UKC, kjer so bili zaradi narave dela
varnostniki v neposredni bližini bolnikov s covid-19.
Da sta bila tako načrtovanje kot pristop pravilna, kaže dejstvo, da je
med zaposlenimi relativno malo
okužb. »Naročanje zaščitne opreme
zdaj poteka brezhibno. So pa raz-

Varnostniki prejemajo vse
več pohval, ki so zamenjale
zavračanje njihovih navodil in
neprimerne komentarje.
To smo v okoliščinah, ki niso
lahke za nikogar, dosegli s
spoštljivim odnosom in lepo
besedo.
mere še vedno nepredvidljive, zato
smo previdni in imamo precejšnjo
zalogo,« pravi Stjepanović.
Nove naloge varnostnikov
Ni pa uporaba zaščitnih sredstev
edino, kar se je v operativi spremenilo. Razmere so posegle tudi
v urnike varovanja in redne naloge
varnostnikov. V osnovne naloge varnostnikov se je vpisala tudi skrb za
spremljanje izvajanja ukrepov za
preprečitev širjenja virusa.
»Dodatno smo pozorni na morebitno ogroženost zdravja ljudi – lastno, obiskovalcev in zaposlenih pri
naročniku. Posledično se je povečalo tudi število izrečenih ukrepov, kot
sta opozorilo in ustna odredba.«

V trgovinah je potrebno zagotavljati, da število obiskovalcev
ne preseže omejitve, predpisane z odlokom vlade.
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Prijazna beseda in velika mera
strpnosti preprečujeta konflikte
Kot je že v pomladni številki Sintalčka
opozorila psihologinja Urška Sazonov
z ZVD Zavoda za varstvo pri delu, so
ljudje v epidemioloških stiskah in
drugih neugodnih okoliščinah lahko
nagnjeni k projekciji negativnih
čustev v tretjo osebo, ki se trenutno
znajde na poti, torej stresajo jezo,
napadajo, negodujejo in grozijo.
Večkrat se prav varnostniki zdaj znajdejo, kot je dejala, v vlogi blažilcev
negativnih čustev.
Stjepanović glede tega pravi, da so
ob prvem valu zaznali večjo raven
nespoštovanja ukrepov kot sedaj.
»Bilo je kar nekaj neprimernih
komentarjev in upiranj ob obiskih
varovanih območij proti pogojem
za vstop, a so naši varnostniki to
odlično prenašali in se primerno
odzivali ter s tem preprečili nepotrebne konflikte.«
Sklenemo lahko, da je spomladansko obdobje, kar se odziva ljudi tiče,
ostalo v slabšem spominu, saj je
zdaj večina obiskovalcev spoznala,
da je delo varnostnikov namenjeno
varovanju njihovega zdravja.
Pohvale namesto neprimernih
komentarjev in upiranja
»Vse več je pohval tako obiskovalcev
kot naročnikov. To pa smo si izborili
tudi sami, saj se zavedamo, da sta v
takšnih posebnih okoliščinah, ki niso
lahke za nikogar, zelo pomembna
spoštljiv odnos in lepa beseda.
Najbolj hvaležni pa so nam najranljivejši, to so starejši, nosečnice,
invalidi, saj smo na njihovo zdravje
še posebej pozorni,« o prijetnejših
izkušnjah, ki jih naši varnostniki doživljajo v zadnjem času, pove
Stjepanović.
Interventi po običajnem urniku
Pomemben del varovanja ni le preventiva, temveč prek intervencije
tudi ukrepanje ob alarmih. Andrej
Gredar, vodja intervencije Ljubljana,

Interventi so se na dodatna zaščitna sredstva že navadili.

pravi, da so način dela v sektorju
ustrezno prilagodili, da kljub drugačni situaciji zagotavljajo nemoteno
varnost objektov.
»Način nujnih intervencij ostaja nespremenjen, drugače pa je
s komunikacijo z naročniki, saj
poskušamo to opravljati s primerne
razdalje in s pomočjo tehnologije,
torej preko domofona, s telefonskim
klicem in podobno. Tako poskrbimo
za zdravje vseh in za varnost objektov,« pojasni Gredar.
Aktivni tudi v času policijske ure
Tako imenovana policijska ura je po
izkušnjah interventov deloma spremenila čas delovanja vlomilcev, saj
so nekoliko upadla kazniva dejanja,
storjena v nočnem času. »Zmotno pa
je mišljenje vlomilcev, da so v nočnem času varni ali da si lahko vzamejo več časa, saj smo mi stalno na
preži in v tem delu epidemija na nas
ne vpliva,« opozarja.
Prilagodljivi vlomilci
Kot še pravi Gredar, je tudi na
splošno znano, da se vlomi v zimskem času dogajajo prej, v poznih
popoldanskih urah, predvsem to
velja v stanovanjske hiše. Za takšne
spremenjene »sezonske« navade
vlomilcev je razlog preprost, ker prej

nastopi tema. »Da se storilci stalno
prilagajajo raznim okoliščinam, opozarjamo tudi naše naročnike.«
Ne glede na vse spremenjene okoliščine ukrepi varnostnikov še vedno temeljijo na zakonu o zasebnem
varovanju, se pa zdaj ob prijetju
storilca osredotočijo še na preprečevanje širjenja epidemije.

»Zmotno je mišljenje vlomilcev, da si v času policijske ure
lahko vzamejo več časa, saj
smo mi ne glede na epidemijo
stalno na preži.«
»Če se v postopku ne da izogniti fizičnemu stiku, uporabljamo dodatna zaščitna sredstva,
denimo gumijaste rokavice, prav
tako imamo vsa vozila opremljena z razkužili. Z njimi že pred
vstopom v vozilo in po zaključenih postopkih razkužimo roke in
opremo, ki bi lahko bila izpostavljena viru okužbe.
Vselej pa sledimo tudi izdanim dodatnim internim priporočilom z namenom, da se zmanjša možnost prenosa neposredne okužbe,« je o preventivnih ukrepih interventov še zaključil Andrej Gredar.
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FIZIČNO VAROVANJE

Drogerije tatove precej privlačijo
Ponudba specializiranih trgovin za
prodajo kozmetičnih in sorodnih
izdelkov se je v Sloveniji v zadnjih
letih precej povečala, kar pomeni
tudi večje potrebe po varovanju, ki je
zaradi več okoliščin specifično.
V Sintalu smo in želimo ostati v koraku s časom in predvsem s potrebami naših naročnikov, zato smo na
podlagi analiz potreb že pred časom
začeli izvajati posebna usposabljanja varnostnikov tudi za to področje
varovanja.
Zahtevnost varovanja v drogeriji
Eno najzahtevnejših oblik varovanja
je po oceni strokovnjakov varovanje trgovin, še posebej, kadar gre za
specifična področja. Med ta gotovo
sodijo drogerije in oddelki trgovin s
tovrstnimi izdelki, ki so zaradi svoje
majhnosti in višje cenovne vrednosti
priljubljeni tudi med tatovi.
»Zakonodaja, ki obravnava zasebno varovanje, ne obravnava posebej varovanja drogerij, temveč to
uvršča pod splošno obliko oziroma
vrsto licence - varovanje ljudi in
premoženja.
V Sintalu se zavedamo, da moramo
v praksi varovana območja in njihove
problematike bolj podrobno opredeliti. Na poseben način zastavljamo strategijo in s tem tudi naloge
varnostnemu osebju pri varovanju
drogerij,« pojasnjuje Simon Dolgan,
vodja ekipe mobilnih varnostnikov.
Vroča roba
Varnostnik mora zelo dobro poznati trgovino, ki jo varuje, da lahko
učinkovito in profesionalno opravlja svoje delo. Posebno pozornost
mora namenjati tistim prodajnim
oddelkom, za katere je znano, da so
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Varnostnik v drogeriji mora posebno pozornost namenjati tistim
prodajnim oddelkom, ki so med zmikavti najpriljubljenejši.

med zmikavti najpriljubljenejši. Pred
leti je za vročo robo, ki se ukradena
poceni proda na črnem trgu, veljalo tehnično blago; danes temu še
zdaleč ni več tako.
Drogerije so založene z izdelki,
zanimivimi posameznikom, ki jih
odtujijo zase ali pa z njimi zalagajo
črni trg, kjer kupcev ni težko najti.
Izdelki so običajno majhne velikosti,
brez težav se jih spravi v žep, njihova cenovna vrednost pa se kaj hitro
povzpne tja do nekaj sto evrov, če
oseba ukrade več izdelkov.
Po izkušnjah Sintalovih varnostnikov
v drogerijah pred tatovi niso varni
prav nobeni izdelki. »V promet« gredo tako izdelki za osebno rabo, denimo za higieno, ličila, parfumi, niso
pa osamljeni niti primeri, ko izginejo
čistila, detergenti in podobno. Velika
škoda nastane, če storilci izmaknejo
npr. parfume višje cenovne vrednosti ali električne zobne ščetke.

Priložnostni ali dobro organizirani
tatovi
Izkušnje kažejo, da se profil storilcev
običajno razlikuje od profila tatov v
drugih trgovinah, zato je zaznavanje
in preprečevanje tovrstnih kaznivih
dejanj za varnostnike v drogerijah še
poseben izziv.
Med dolgoletnim varovanjem drogerij smo zaznali različne profile
tatov. Najpogosteje se pojavljajo
tisti, ki izdelek ukradejo zase ali
za svoje bližnje. Ti navadno tatvino
izvedejo sami, občasno jim pomagajo partnerji ali sorodniki.
Pri tatvinah izdelkov za nadaljnjo
prodajo na črnem trgu pa gre običajno za dobro organizirane združbe, v
katerih delujeta dva ali več storilcev.
Prvi storilec si izdelek ogleduje in ga
izmakne, medtem ko drugi straži in
na prefinjene načine organizira hiter
umik iz drogerije. Večkrat je v skupini tudi voznik, ki čaka na parkirišču,

FIZIČNO VAROVANJE

saj je hiter pobeg s kraja zločina za
preprečitev odkritja tatov izrednega
pomena.
Čeprav se zdi, da je skupino težko
ujeti, če drogerijo varuje le en varnostnik, izkušnje Sintalovih varnostnikov kažejo, da je ključno, da
zadržijo vsaj enega storilca, saj je
to pozneje za policiste dobra sled
do preostalih vpletenih. Na delu so
pogosto povratniki, pri katerih je
povezave še lažje razkriti.
Izkušnje in znanje štejejo
Kot že rečeno, je drogerija specifična prav zaradi posebnih profilov storilcev kaznivih dejanj. Dolgan opiše
primer, ki to še kako potrjuje.
»V trgovino je prišla ženska z
otroškim vozičkom, ki je pri izkušenem varnostniku vzbudila pozornost
zaradi neobičajnega obnašanja. Ob
izhodu jo je zaustavil in prosil za
račun. Izkazalo se je, da je imela »mamica« v vozičku namesto dojenčka lutko, ob njej pa vrsto
odtujenih izdelkov.«

Mobilno varovanje
Ena od težav pri zagotavljanju varnosti pred krajami je tudi ta, da drogerije niso vedno fizično varovane od
odprtja do zaprtja.
Vendar imamo tudi na tem področju ustrezne rešitve, ki jih izvedemo
s svojo ekipo za mobilno varovanje.
Za naročnike je lahko tovrstno
varovanje stroškovno sprejemljivejše in v kratkem času učinkovitejše kot redno fizično oziroma intervencijsko varovanje.
V Sintalu se zavedamo odgovornosti in zato neprestano vlagamo v izobraževanje zaposlenih za
vsa specifična področja varovanja.
Zavedamo se, da bomo le tako lahko naročnikom nudili najbolj kakovostne storitve ter ob tem poskrbeli, da bo družba tudi na splošno
varnejša.

Mišo Stjepanović
namestnik direktorja
fizičnega varovanja

Kakšne so značilnosti varovanja
drogerij?
V drogerijah imajo tatovi večjo »domišljijo«, kako skriti in
iznesti artikel iz trgovine brez
plačila, njihove »taktike« so
prilagojene majhnim izdelkom
višjega cenovnega ranga, med
njimi so najpogosteje parfumi,
ščetke (električne in dražje navadne), laki za nohte in
kozmetični izdelki. Še posebej moramo biti pozorni na
skupinske kraje in odvisnike od
prepovedanih substanc, ki po
naročilu hodijo po »nakupe«.
Nam lahko zaupate kak zanimiv
dogodek?
Na otroškem oddelku drogerije
je mama nekaj igračam odstranila varovala, jih dala otroku
ter mu naročila, naj počaka pri
izhodu, »da bo v miru nakupila«.
Na blagajni je, da ne bi vzbujala sumov, plačala en artikel. V
postopku varnostnika in policije
je izjavila, da je varovala ostranil
otrok, ona pa tega ni opazila, saj
»imajo doma polno igračk in več
ne ve, kaj je njihovo in kaj ni«.
Kako sodelujete z zaposlenimi?
Zelo pomembno je, da se ustvarita timsko vzdušje in dobra
komunikacija z zaposlenimi,
saj me opozarjajo na zadeve,
ki jih sam nisem mogel zaznati, in seznanjajo z zgodovino
dogodkov – saj nam je znan rek:
»Zgodovina se ponavlja«.
Kadar opazim, da pri postavitvi izdelkov na policah z vidika
varnosti kaj odstopa (npr. drag
izdelek zraven izhoda), zaposlenim predlagam premestitev.

Drogerije so založene z izdelki, zanimivimi tatovom,
ki jih odtujijo zase ali pa z njimi zalagajo črni trg.

Na vprašanja je odgovarjal
Adnan L., zelo uspešen varnostnik v drogeriji, ki je zadržal
že veliko tatov, tudi že več
naenkrat.
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PROJEKTIVA

Sektor projektiva
V sektorju projektiva izdelujemo
različne vrste projektne dokumentacije za sisteme tehničnega
varovanja Za to potrebujemo licenco za projektiranje sistemov tehničnega varovanja in pooblaščene
projektante - inženirje, kot to zahteva Zakon o zasebnem varovanju.
Sistemi tehničnega varovanja, ki jih v
Sintalu najpogosteje projektiramo, so:
• protivlomni sistemi,
• protiropni sistemi,
• videonadzorni sistemi,
• protipožarni sistemi,
• sistemi za zaznavanje strupenih in
eksplozivnih plinov,
• sistemi kontrole pristopa in
• sistemi za zaznavanje tehničnih
alarmov.
Poleg projektiranja pripravljamo
tehnične opise za opremo, ki jo dobavlja Sintal (navodila za uporabo
in vzdrževanje, izjave o skladnosti
za opremo ipd.) ter skrbimo za
skladnost opreme s predpisanimi
standardi.
Projektant je prvi stik z naročniki
tehničnega varovanja
Naročniki, ki želijo vgraditi sistem
tehničnega varovanja, se lahko najprej obrnejo na sektor projektiva.
Projektant jim bo ob upoštevanju
njihovih želja, ocene ogroženosti,
veljavne zakonodaje in ne nazadnje
finančnih zmožnosti predlagal najbolj optimalno rešitev varovanja.
Pred uvodnim sestankom z naročnikom pridobimo tloris objekta (najbolje v AutoCADu), da pridemo na
sestanek pripravljeni. Nato sledi
projektiranje. Za manjše objekte in
sisteme, manjše dograditve in za
objekte z manjšo ogroženostjo se
dopušča projekt v neformalni obliki,
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vris z dispozicijo elementov tehničnega varovanja, ki ga po izdelavi
pošljemo naročniku v pregled. Po
uskladitvi se izdelata še popis materiala in ponudba s strani komerciale. Po potrditvi ponudbe s strani
naročnika sledi vgradnja sistema
tehničnega varovanja s strani sektorja tehnika na podlagi izdelanega
projekta.
Vrste projektov
V dejavnosti varovanja projektiramo
predvsem dve vrsti projektov: projekte za izvedbo (PZI) in projekte izvedenih del (PID). V preteklosti smo
pretežni del naročil prejemali za
projekte izvedenih del, medtem ko
smo projekte za izvedbo izdelovali
zlasti za sisteme aktivne požarne
zaščite in javljanje nevarnih plinov.
Naša priporočila in izkušnje so
naročnike vodili do spoznanja, da je
projektiranje za izvedbo smiselno in
ekonomsko upravičeno tudi za ostale sisteme tehničnega varovanja.
Varovanje poslovnih skrivnosti
Zakon o zasebnem varovanju
posebno pozornost posveča varovanju podatkov, podatki iz projektov
tehnične dokumentacije za izvedbo
sistemov tehničnega varovanja pa
se po zakonu štejejo za poslovno
skrivnost. To še posebej skrbno
spoštujemo tudi v Sintalu.
Zato se vsi projekti tehničnega
varovanja, kjer so navedeni podatki
o naročnikih in sistemih varovanja,
v celoti izdelujejo, tiskajo in hranijo
v prostoru sektorja projektive, projekte ali njihove posamezne dele,
ki grejo iz sektorja, pa označimo
kot poslovno skrivnost. Projekti se
hranijo v posebnih omarah za projekte, dostop v prostor projektive
pa je nepooblaščenim osebam tudi

V koncernu Sintal imamo
štiri pooblaščene inženirje
za projektiranje sistemov tehničnega varovanja.
Velika prednost širšega tima
projektantov je možnost
strokovnega sodelovanja in
posvetovanja ob zahtevnih
projektih.
znotraj Sintala onemogočen s sistemom kontrole pristopa in nadzorovan z videonadzornim sistemom.
Izven delovnega časa je prostor
dodatno protivlomno varovan, v
poslovni stavbi Sintala pa so 24 ur
dnevno prisotni varnostniki.
Kdo sme projektirati sisteme tehničnega varovanja?
Projekte tehničnega varovanja
smejo projektirati samo usposobljeni projektanti z ustreznimi

Primerjava izdelanih
projektov v 2019 in 2020
V Sintalu smo leta 2019 izdelali
205 projektov, v letu 2020 pa do
konca novembra 166.
Pričakujemo, da bo končno
število nekoliko manjše kot
prejšnje leto, kar je posledica
zaustavljenih gradbenih investicij na trgu in tega, da smo se
v zadnjem obdobju posvečali predvsem večjim projektom za izvedbo, katerim je
potrebno nameniti več časa.
Z rezultatom smo zadovoljni,
saj za razliko od večine gospodarskih panog nismo doživeli
omembe vrednega upada.

PROJEKTIVA

kompetencami. Predpogoj so osnovne projektantske kompetence,
ki izhajajo iz gradbene zakonodaje,
po kateri lahko projekte projektirajo samo pooblaščeni inženirji
ustreznih smeri. To so v našem
primeru elektro inženirji, vpisani v
imenik pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici Slovenije.
Poleg tega pa Zakon o zasebnem
varovanju za projektiranje sistemov tehničnega varovanja postavlja
še dodatne zahteve, po katerih
lahko projektiranje izvajajo samo
pooblaščeni inženirji varnostnih
sistemov (PIVS), ki so državljani
EU, varnostno preverjeni in opravijo
izpit za projektanta po programu
Ministrstva za notranje zadeve.
Projektanti sistemov tehničnega
varovanja svoje kompetence izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda
Ministrstvo za notranje zadeve.
V koncernu Sintal imamo štiri pooblaščene inženirje za projektiranje
sistemov tehničnega varovanja, ki
imajo veliko znanja in dolgoletne izkušnje na tem področju. Velika pred-

nost številčnega tima je možnost
medsebojnega strokovnega posvetovanja ob zahtevnih projektih.
Poleg zahtev za projektante so zakonske zahteve postavljene tudi
za podjetja. Na podlagi gradbene
zakonodaje mora imeti podjetje v
sodni register vpisano dejavnost
projektiranja, po zakonodaji za
zasebno varovanje pa licenco za
načrtovanje sistemov tehničnega
varovanja.
Stalno strokovno izobraževanje
projektantov
Oba omenjena zakona zahtevata
stalno strokovno usposabljanje in
izobraževanje. Inženirska zbornica Slovenije je v letu 2019 uvedla
sistem obveznega izobraževanja
po sistemu kreditnih točk za vse
svoje projektante. V primeru, da
projektant ne zbere dovolj kreditnih točk, se ga izbriše iz imenika
pooblaščenih projektantov.
Zakon o zasebnem varovanju prav
tako zahteva stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja, tudi projektantov,

Naše prednosti
• strokovna in kakovostna
izvedba storitev v skladu z
veljavno zakonodajo,
• hitra odzivnost in upoštevanje
dogovorjenih rokov,
• širok tim izkušenih projektantov, ki svoje znanje neprestano nadgrajujejo,
• pri projektiranju sledimo
najnovejšim smernicam in
trendom v dejavnosti.

ki morajo najmanj enkrat letno
opraviti interno strokovo izpopolnjevanje, na vsakih pet let pa obdobni
preizkus strokovne usposobljenosti,
ki je pogoj za podaljšanje veljavnosti
službene izkaznice.
V Sintalu dajemo izobraževanju zelo
velik pomen. Redno se seznanjamo
z novostmi na našem področju. Tak
pristop nam omogoča kakovostno
izvajanje naših storitev in z njim
bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Igor Rot, dipl.inž.el.,
direktor projektive

Tim projektantov pri iskanju optimalne rešitve.
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Preprečevanje širjenja
nalezljivih bolezni dihal
Kaj lahko naredimo, da ne okužimo sebe in drugih z gripo, koronavirusom, ...?

60% +

Redno umivanje/razkuževanje rok
Redno si temeljito umivamo roke z vodo
in milom. Vedno pa: po kašljanju in
kihanju, ko skrbimo za bolne, pred, med
in po pripravi hrane, pred obedom, pred
in po uporabi stranišča, ko so roke vidno
umazane in po rokovanju z živalmi ali
živalskimi iztrebki.

Umivanje traja 40-60 sekund.
Če voda in milo nista dostopna, za
razkuževanje rok uporabimo namensko
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v
razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %.

Kašljamo v robček
Ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z
robčkom ali z zgornjim delom rokava - ne z dlanmi.
Uporabljene robčke takoj po uporabi vržemo v
zaprt smetnjak.
Po kašljanju ali kihanju si temeljito umijemo roke z
vodo in milom ali jih razkužimo.

1.5
metra

Ne dotikamo se oči,
nosu in ust
Z rokami se dotikamo mnogih površin,
na katerih so lahko virusi in bakterije. Če
se dotaknemo oči, nosa ali ust, jih lahko
prenesemo nase.

Ohranjamo razdaljo
Izogibamo se stiku z bolnimi ljudmi. V stikih z ljudmi
ohranjamo vsaj 1.5 metra razdalje, še posebej z ljudmi, ki
kašljajo, kihajo in imajo vročino.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo
zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ostanemo
doma
Če zbolimo, se izogibamo
stikom z drugimi. Ne gremo v
službo, šolo ali prostore, kjer
se zadržuje več ljudi.

Poiščemo
zdravniško pomoč

Previdno z živalmi
in s hrano

O vročini, kašlju in težavah z dihanjem
obvestimo zdravnika po telefonu, da
z obiskom ne okužimo še drugih. Še
posebej to velja, kadar obstaja možnost,
da smo bili v stiku z osebo, okuženo z
nevarnejšim nalezljivim obolenjem.

Ob stiku z živalmi se dosledno držimo
higienskih načel. Izogibamo se
uživanju surovih živalskih izdelkov.
Surovo meso in mleko ne smeta priti
v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Sintalček, strokovna revija koncerna Sintal

ZVD Zavod za varstvo pri delu | www.zvd.si | Povzeto po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje Slovenije.
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CERTIFIKATI

23. zunanja presoja
ISO 9001
Konec septembra so predstavniki
Slovenskega instituta za kakovost
in meroslovje (SIQ) v Sintalu d.o.o.
izvedli obnovitveno zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti ISO
9001:2015.
Certifikat ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti smo pridobili leta 1997.
Učinkovitost sistema nenehno izboljšujemo, kar so potrdili tudi presojevalci na letošnji presoji, ki je bila že
triindvajseta zapored.
Potek presoje
Zunanja presoja se v Sintalu običajno izvaja junija. Letos je bilo to obdobje takoj po preklicu epidemije, zato
smo presojo prestavili na september. Zaradi novega koronavirusa je
bilo potrebno presojo načrtovati še
bolj skrbno kot običajno ter izvesti
vrsto prilagoditev, da smo zagotovili ustrezno raven zaščite pred širjenjem virusa. Udeleženci presoje
smo se strogo držali vseh varnostnih ukrepov, kar je bil predpogoj za
njeno uspešno izvedbo.

Zunanji presojevalci so podrobno pregledali sisteme vodenja
po posameznih procesih. Največ
pozornosti so namenili razvojnemu
oddelku ter fizičnemu varovanju na območjih Osrednje Slovenije,
Dolenjske, Posavja in Primorske.
Na osnovi svojih ugotovitev so potrdili, da sistem vodenja kakovosti
uspešno izvajamo, vzdržujemo in
izboljšujemo. Med presojo sistema
niso ugotovili neskladnosti, podali pa so dragocena priporočila za
učinkovitejše delo, ki nam predstavljajo spodbudo za nadaljnje izboljševanje poslovanja, zato jih bomo v
največji možni meri upoštevali.
Ponosni smo na niz pozitivnih ugotovitev, ki so jih podali presojevalci in
se nanašajo na različne procese in
področja našega poslovanja. Med
njimi so še posebej izpostavili:
• ohranjanje vodilne strategije inoviranja v branži;
• nenehne izboljšave na področju
tehnološkega razvoja;

• urejenost, suverenost in doslednost pri izvajanju nalog s strani
presojanih varnostnikov;
• informacijske rešitve, ki zagotavljajo učinkovito podporo procesom
realizacije v luči planiranja, nadzora in zagotavljanja sledljivosti;
• v i s o ko o ce n o z a d ovo l j st va
naročnikov;
• visoko raven izvajanja varnostnih
ukrepov v času epidemije.
Vzpostavljen in vzdrževan sistem
kakovosti je za Sintal zelo pomemben, saj z njegovo pomočjo težimo
k nenehnemu izboljševanju in stalnemu razvoju naših storitev in zadovoljstvu naročnikov.
Pri tem je poglavitno, da se prav
vsak zaposleni zaveda svojega
prispevka k uresničevanju ciljev in
ugledu podjetja, saj skupaj zmoremo
več in bolje.
mag. Jana Zakrajšek,
vodja kakovosti

Želimo vam vesele
božične praznike ter
srečno in varno
leto 2021!
Vaš Sintal
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CERTIFIKATI

Zakaj dva varnostno-nadzorna centra
in njuno recertificiranje?
Zakon o zasebnem varovanju od
varnostno-nadzornih centrov (VNC)
zahteva, da dokazujejo skladnost
delovanja z zahtevami standarda
EN 50518 in redno opravljajo
ustrezno certificiranje.

pregled obeh naših VNC, tako v
Ljubljani kot tudi v Mariboru, smo
uspešno opravili in ponovno potrjujemo, da spoštujemo zakonodajo ter
sledimo trendu standardov in tehnološkemu razvoju.

V Sintalu smo omenjeni certifikat
kot prvi v Sloveniji pridobili lani pri
akreditiranemu evropskemu podjetju TÜV SÜD. S tem smo še dodatno izkazali kakovost naših storitev
varovanja in zavezo, da delujemo v
skladu z zakonom.

Še vedno smo edini v Sloveniji,
ki imamo dva lastna VNC-ja. Ena
ključnih prednosti lastnih VNC-jev
je takojšnji prevzem nalog v primeru izpada enega od njih.

Kaj je recertifikacija?
Za ohranjanje certifikata je potrebno vsako leto opraviti recertificiranje, ki je zelo podobno osnovnemu
certificiranju.

mag. Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Več o certificiranju si preberite
na naslovu https://www.sintal.si/
info-sredisce/novice/?id=98

Letošnjo recertifikacijsko presojo v
Sintalu so tik pred drugo razglasitvijo epidemije izvedli strokovnjaki
podjetja TÜV SÜD iz Nemčije, ki je
presojo izvedlo tudi lani. Strokovni

Dovoljeni čas izpada VNC-ja
Izpad VNC-ja ni nič nenavadnega in se zgodi nekajkrat na leto,
podobno kot velja za izpade pri
telekomunikacijskih operaterjih, bankah ... Vzroki so različni,
od višje sile do odpovedi strojne
opreme ali programske napake.
Zakaj dva VNC-ja?
• Predpisani standard EN50518
omejuje najdaljši dovoljeni
izpad VNC-ja na eno uro.
• Pravilnik o požarnem varovanju zahteva sprejem
alarmnega sporočila od
sprožitve do VNC-ja v 30
sekundah in ne dovoljuje
nedelovanja. V primeru izpada lahko slovensko zakonodajo izpolnjujemo le tako, da
drugi VNC takoj prevzame
naloge prvega in obratno.

Novi poslovni prostori v Kopru
Gradnja naše nove poslovne stavbe
v Kopru se zaključuje. Sodelavci
iz Sintala Obale se že pripravljajo
na selitev ter se veselijo sodobnih,
udobnih, svetlih prostorov in konca
težav s parkiranjem.

Sodobna zgradba Sintala v Kopru.

Svetli prostori so že skoraj nared.
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Dobitnikom
Priznanja
koncerna Sintal
za odličnost
iskreno čestitamo.

PODJETJE SMO L JUDJE

Priznanje
za odličnost



Sodelavcem, ki so se pri svojem delu še posebej
izkazali, ob koncu leta tradicionalno podeljujemo
Priznanja koncerna Sintal za odličnost.
Zaradi njihovega pozitivnega pristopa k delu, zanesljivosti,
samoiniciativnosti, prispevka k zaupanju naših naročnikov
in kolegialnosti jih imenujemo tudi ambasadorji Sintala.
Priznanje podeljujemo že od leta 1998 in ga je letos prejelo
21 sodelavcev iz vse Slovenije, ki na svojih področjih
postavljajo nove standarde kakovosti. Kdo jih bo dosegel in
presegel, pa bomo ugotavljali prihodnje leto.

Robert Čontala
Prekmurje in Prlekija

Drago Marčič
Zgornja Štajerska

Andrej Marinko
Koroška

Majda Simončič
Spodnja Štajerska
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Robert Čontala je marljiv in zanesljiv ter rad poprime za vsako delo, od
prevoza gotovine do fizičnega varovanja na raznih objektih in prireditvah.
Njegovo priljubljenost pri naročnikih
so pred nedavnim potrdile predstavnice lepšega spola, ki so mu
podarile zaščitno masko »sonček«.
Drago Marčič je v Sintalu Maribor
zaposlen že 20 let. Pri svojem delu je
strokoven in natančen, vestno opravi tudi vse zaupane dodatne naloge.
Posebno skrb posveča tudi dobri
komunikaciji, zato je izjemno priljubljen tako pri sodelavcih kot tudi pri
naših naročnikih.
Andrej Marinko je varnostnik, ki je
zelo strokoven, prijazen, urejen in
vedno pripravljen pomagati, zato so z
njim zelo zadovoljni na vseh varovanih
mestih, kjer opravlja svoje delo.
Neguje družinske vrednote in svoj
prosti čas večinoma preživi v krogu
družine in prijateljev.
Majda Simončič je ena najuspešnejših varnostnic v trgovinah in se brez
zadržkov postavi po robu tistim, ki v
trgovini kaj izmaknejo. Vedno ravna v
skladu s pravili, naročniki in sodelavci
jo poznajo kot marljivo in strokovno.
Na pomoč priskoči tudi pri varovanjih
prireditev in uvajanju novih sodelavcev.

Janez Malgaj
Spodnja Štajerska

Blažka Švagan
Dolenjska in Posavje

Peter Bohinc
Gorenjska

Aljaž Tišler
Gorenjska

Franc Uršič
Osrednja Slovenija

Janez Malgaj svoje bogate delovne
in življenjske izkušnje prenaša na
sodelavce, kar je v današnjem času
več kot vrlina. Z urejenostjo, osebnim
zgledom in doslednostjo je nepogrešljiv del skupine prevozov, ker pa vedno
rad priskoči na pomoč tudi drugje, ga
sodelavci še toliko bolj cenijo.
Blažka Švagan je svojo pot v Sintalu
začela kot varnostnica, za katero so
z varovanih mest prihajale številne
pohvale. Tudi sedanje delo interventke opravlja profesionalno, odgovorno
in natančno. Nenehno išče možnosti
za izboljšanje, pohvalen pa je tudi njen
trud pri pridobivanju novih naročnikov.
Peter Bohinc je izredno zanesljiv
varnostnik, ki k težavnim situacijam
pristopa razumno in strpno. Njegovo
samoiniciativnost in delovno vnemo
pohvalijo tudi naročniki. V prostem
času se najraje posveča obdelovanju
zemlje, delu v gozdu in letenju s svojim motornim jadralnim padalom.
Aljaž Tišler zaupane naloge opravlja
vestno, profesionalno in kolegialno. V
delu uživa, ker vsak dan prinese nove
preizkušnje, vedno pa je prisotno tudi
nekaj adrenalina. V prostem času se
ukvarja z glasbo, rad se poda v hribe
na alpinistično plezanje, po potrebi pa
poprime za delo tudi v domači gostilni.
Franc Uršič je zelo vesten in zanesljiv varnostnik, ki svoje delo opravlja
na recepciji, pogosto pa pomaga tudi
pri izrednih varovanjih. Naročnik je že
večkrat pohvalil njegovo odlično delo,
njegova doslednost in profesionalen odnos pa prihajata še posebej do
izraza v času epidemije.

PODJETJE SMO L JUDJE

Suad Bašić
Osrednja Slovenija

Nives Gril
Osrednja Slovenija

Jernej Petrič
Osrednja Slovenija

Danka Sinanović
Osrednja Slovenija

Boštjan Kokalj
Osrednja Slovenija

Aleš Deržek
Osrednja Slovenija

Suad Bašić je varnostnik na enem od
najbolj zahtevnih delovnih nalogov v
UKC Ljubljana. S svojo visoko stopnjo
odgovornosti, urejenostjo ter odnosom
do strank in sodelavcev se je še posebej izkazal v času poostrenega izvajanja varovanja v zelo oteženih pogojih
epidemije novega korona virusa.
Nives Gril je pozitivna, urejena,
strokovna, vestna in zelo disciplinirana varnostnica, ki svoje delo opravlja
na več zahtevnih varovanih mestih. S
sodelavci in naročniki odlično sodeluje, vedno je pripravljena pomagati
in se odzove, ko je potrebna pomoč
pri izrednih varovanjih.
Jernej Petrič je v Sintalu zaposlen že
25 let in je v tem času s svojim nepogrešljivim pristopom, pogosto le z
besedo ali gesto, razrešil številne
težavne situacije. Prekaljenega varnostnika odlikujeta strokovnost in
skrb za dobre odnose. V prostem času
rad vrtnari in hodi v hribe.
Danka Sinanović si je s svojim zgledom in marljivostjo ustvarila veliko
mero zaupanja in spoštovanja. Delo
receptorke opravlja odgovorno, zagnano in strokovno, kot vodja delovnega
naloga pa uspešno krmari med željami in potrebami naročnika ter varnostnikov, ki jih vodi.
Boštjan Kokalj opravlja naloge interventa že mnogo let in je poznan kot
zelo vesten sodelavec. Njegovo znanje, delo in kolegialnost so nam vzor.
Z leti si je pridobil veliko izkušenj in
je prava enciklopedija znanja o sistemih in objektih. V prostem času rad
spremlja nogometne tekme.
Aleš Deržek je vedno pripravljen
na nove izzive, pri svojem delu je
natančen in odgovoren. Sodelavci se
mu radi zaupajo, saj ga cenijo kot zelo
poštenega in zanesljivega človeka.
Svoj prosti čas posveča ribolovu, ki ga
navdihuje že od mladih let, in kolesarjenju v družbi svojih najdražjih.

Radivoj Lampe
Notranjska

Jozo Čagalj
Severna Primorska

Peter Kuthe
Južna Primorska

Zlatko Tofil
Južna Primorska

Maček David
Tehnika

Nataša Mavrak
Sintal Eko

Radivoj Lampe je etažni varnostnik, ki
ga srečamo tudi na izrednih varovanjih. Naročniki ga pogosto pohvalijo, saj
je vesten, odgovoren in profesionalen.
V prostem času rad kmetuje in opravlja zidarska dela, s katerimi se je pred
leti izkazal tudi pri prenovi prostorov
PE Notranjska.
Jozo Čagalj je vsestranski varnostnik, saj obvlada delo interventa na
več terenih, izvaja pa tudi varovanje na varovanih mestih. Odlikujejo ga
tudi izjemna poštenost ter dosledno upoštevanje predpisov in navodil.
Kolikor mu dopušča čas, hodi v hribe
in nabira kondicijo.
“Peter Kuthe svoje delo opravlja
kakovostno, vestno in odgovorno.
Poznan je kot zelo kolegialen, vedno
pozitivno razpoložen in pripravljen
priskočiti na pomoč, skratka varnostnik, kot si ga v svoji ekipi lahko
samo želiš,” ga je pohvalil njegov
vodja Tomaž Zrim.
Zlatko Tofil opravlja varovanje na
različnih varovanih mestih, od sodišč
in bank do predstav v gledališču in
drugih prireditev. Delo opravlja zelo
profesionalno in korektno, izstopa
tudi s svojo urejenostjo, doslednostjo,
samoiniciativnostjo in pripravljenostjo
priskočiti na pomoč.
David Maček je varnostni tehnik, ki se
pri delu poglobi v vsak izziv. Vedno se
potrudi, da najde optimalno rešitev.
Svoje znanje stalno nadgrajuje in sledi
napredku. Hvale vreden je tudi njegov
odnos do naročnikov in do sodelavcev,
ki jim je tudi vedno pripravljen
priskočiti za pomoč.
“Nataša Mavrak se s svojo samostojnostjo in samoiniciativnostjo izkazuje kot sodelavka, na katero se vedno
lahko zanesemo. Z mirno odločenostjo zna usmerjati sodelavce k skupnim ciljem in jih motivirati tudi skozi
najtežje trenutke,” pove njena nadrejena Milena Vatovec.

17

DOGA JANJE

Akcija!
Varnostniki v teh napornih časih
zavzeto skrbijo za upoštevanje ukrepov za zajezitev epidemije, polne
roke dela pa imajo tudi s preprečevanjem tatvin, vlomov, požarov ...
ODPELJALI SO GA REŠEVALCI
Celje, 5. 9. – Na železniški postaji je
oseba kršila javni red, polivala tla v
čakalnici z belilom in odpirala jaške
na pločniku. Interventa sta jo predala
policistom, ti pa reševalcem.
MESO OSTALO V TRGOVINI
Koper, 18. 9. – Varnostnik je kupca,
ki je na hitri blagajni opravil manjši nakup, povabil na kontrolo računa, kjer se izkazalo, da ni plačal treh
kosov mesa, zato so ga v nadaljnji
postopek prevzeli policisti.

NE BO SE DIŠAVIL
Ljubljana, 14. 10. – Na oddelku kozmetike je varnostnik ob izstopu
ustavil moškega, ki si je nameraval
na nepošten način prilastiti parfume
v vrednosti 136 evrov, in ga zadržal do
prihoda policije.
POVRATNIKA MAMILO VINO
Ljubljana, 16.10. – Varnostnik v
trgovini je bil pozoren na stranko,
ki je istega dne dopoldne odtujila
steklenico vina. Zavzeti obiskovalec je ponovno poskusil odtujiti vina,
tokrat v skupni vrednosti sto evrov.
Varnostnik ga je predal policiji.

HITRO IN UČINKOVITO
Celje, 27. 9. – Intervent je v nekaj
minutah po sproženem alarmnem
signalu pribrzel na bencinski servis in preprečil odtujitev več artiklov nepridipravu, ki ga je do prihoda
policije moral zadržati s fizično silo.
BRANJE MU NE GRE
Celje, 1. 10. – Interventi so posredovali na vlom v knjižnici in tam našli golega moškega. Predali so ga
policistom, ki so ugotovili, da je v
preteklosti že vlomil v isti objekt.

ŽEJNA JE BILA
Ljubljana, 16.10. – V trgovini je ženska vzela dve steklenici dražjih alkoholnih pijač, ki jih pri blagajni ni
plačala. Krajo je preprečila varnostnica in obvestila policijsko postajo.

ŽELEL SE JE DEPILIRATI
Celje, 3. 10. – V drogeriji je varnostnik
preko video nadzora zalotil moškega,
ki je skušal odtujiti set parfumov in
depilator, in ga predal policistom.

GALAMIL IN ŽALIL
Koper, 27. 10. – Na oddelku alkoholnih pijač je moški zmerjal trgovca in
to stopnjeval v grožnje, ko je pristopil varnostnik. Moški se za varnostnikove ukrepe ni menil, zato so morali posredovati policisti.

POLN NAHRBTNIK
Ljubljana, 7. 10. – Varnostnica v drogeriji je opazila dekle, ki je skrivoma
selilo kozmetične artikle v svoj nahrbtnik. Ker izdelkov dekle ob izhodu ni
plačalo, je zadevo prevzela policija.
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STRGAL ZAŠČITNO MASKO
Koper, 30. 10. – Vidno vinjen moški je
varnostniku, ki mu je preprečil vstop
v trgovino, začel groziti in ga žaliti,

nato pa mu z obraza strgal zaščitno
masko in si skušal z brcanjem in pestmi izboriti vstop. Varnostnik je uporabil strokovni prijem ter nesojenega
obiskovalca predal policistom.
PREPREČILA VEČJI POŽAR
Slovenj Gradec, 9. 11. – Požarna centrala v proizvodni hali je oznanila
požar. Varnostnica je ugotovila, da
gori stenski kalorifer, takoj obvestila
odgovorne in poskrbela za pravočasno
pogasitev začetnega požara.
REZERVIRANO GA NE BO ČAKALO
Kranj, 5. 11. – Moškega, ki je v trgovini rezerviral trenirko, je preko video
nadzora spremljal varnostnik in ga ob
izhodu povabil v sobo za pregled, kjer
je tat vrnil ukradeno drugo trenirko.
Varnostnik je kljub temu izvedel površinski pregled in našel še tri pakete
boksaric, vrednih kar 127 evrov.
SKOZI STRANSKA VRATA NI ŠLO
Murska Sobota, 5. 11. – Skozi stranska vrata oddelka barve laki trgovine s tehničnim blagom je stranka odpeljala poln voziček in začela
zlagati neplačane artikle v vrednosti
950 evrov v svoj avtomobil. Krajo je
preprečila varnostnica in storilko
predala policiji.
DVOJNO USPEŠNI
Novo mesto, 19. 11. – Varnostnik v
trgovskem centru je preko video
nadzora opazil žensko, ki je v torbico tlačila zavitke kave in nabrane
zaloge ob izhodu ni plačala. Skušala
je pobegniti, vendar je bil varnostnik
hitrejši od nje. Takoj zatem je njegov
sodelavec v isti trgovini na pregled
računa povabil par. Gospod je počakal
pri blagajni, medtem ko je bilo tudi to
gospo treba najprej ujeti, preden je iz
svoje nakupovalne vreče zložila več
ukradenih izdelkov.

DOGA JANJE

Po Sloveniji
Pretekli meseci so bili še vedno zaznamovani z izrednimi razmerami, ki
jih narekuje epidemija, vendar pa se je nekaj prav zanimivih prireditev
vseeno odvilo. Nadaljevali smo tudi z uspešnim širjenjem poslovanja.
TEKMOVANJE ELASTOMOBILOV
Ljubljana. 5. septembra smo na
Kongresnem trgu varovali prireditev 17. državno tekmovanje elastomobilov, ki ga je organizirala Hiša
eksperimentov. S svojimi vozili, ki jih
poganjata dve elastiki in vzmet, so
tekmovali učenci osnovnih šol, ki so
se odlično odrezali. Po klancu se je

NOVOMEŠKA POMLAD
Novo mesto. Natanko sto let po prvi
pokrajinsko-umetniški razstavi v
Windischerjevem salonu v Kandiji
se je 26. septembra na Kandijskem
mostu zgodil vrhunec praznovanja 100-letnice novomeške pomladi.
Pred soarejo z naslovom Nekaj dni
v septembru, Novo mesto 19202020, ki jo je režiral ravnatelj Anton

navzgor pognalo kar nekaj elastomobilov, ki so dosegli odlične rezultate. Za varnost na prireditvi skrbimo že tradicionalno, letošnje leto
sicer v malo drugačnih epidemioloških razmerah, a vseeno je bilo
tekmovanje napeto, zelo dinamično
in zanimivo za vse, ki so po duši
kreativni in inovativni.

Foto: Arhiv MoNm

Foto: Arhiv Hiše eksperimentov

Podbevšek Teatra Matjaž Berger,
sta nastopila častna govorca župan
Mestne občine Novo mesto Gregor
Macedoni ter član umetniške
skupine Irwin in soustanovitelj umetniškega kolektiva Neue Slowenische
Kunst Miran Mohar. Sledila je predstava Anton Podbevšek Teatra, mi pa
smo poskrbeli, da je kulturna prireditev potekala varno.

VAROVANJE PODJETJA INNODULER
Sintal Koroška. Objekte družinskega podjetje Innoduler v Pamečah
in Otiškem Vrhu že več let varuje
Sintal Koroška s sistemi tehničnega
varovanja. V zadnjem letu so v podjetju postavili nov tehnološki razvojni
center in vpeljali robotsko tehnologijo dela, pri čemer je bilo potrebno
nadgraditi tudi sisteme varovanja.

UPRAVLJAMO NOVE STAVBE
Sintal Eko. V preteklem trimesečju smo uspešno širili poslovanje
in med drugim pričeli z upravljanjem, vzdrževanjem in čiščenjem
novozgrajenega večstanovanjskega objekta Peca v Ljubljani s kar
100 stanovanji ter objekta Sončni
Podutik v katerem je 32 stanovanj.

AVTO FEST 2020
Krško. V začetku oktobra smo za
varnost poskrbeli na prireditvi
Supernove Qlandie Krško Avto Fest
2020, kjer so pooblaščeni prodajalci avtomobilov promovirali različne
modele vozil za vse ljubitelje jeklenih konjičkov sodobnih linij.

Dedek Mraz ...
... tudi letos ni pozabil na naš
kolektiv in na naše najmlajše.
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FIZIČNO VAROVANJE

Demenca – bolezen, ki ni
nalezljiva, a se hitro širi
Varnostniki se dnevno srečujejo z različnimi ljudmi in situacijami ter pri tem lahko naletijo na
posameznike, ki ne razumejo ne
pomena epidemije ne pomena
zaščitnih ukrepov. Pomembno je,
da varnostniki to znajo prepoznati
in se ustrezno odzvati.
Demenca, pandemija 21. stoletja,
kot ji tudi pravijo, sicer ni nalezljiva, a se predvsem zaradi staranja
prebivalstva nezadržno širi. Socialna
delavka iz združenja Spominčica Alzheimer Slovenija, gospa Polona
Kečkeš, nam je pojasnila, kako pre-

poznamo znake, da imamo opravka z
dementno osebo in ne zgolj z neposlušnim obiskovalcem.

ne upoštevajo nikogar, niti navodil
varnostnikov ali policistov, kar se še
posebej opazi v času epidemije.

Kako prepoznati dementno osebo?
Dementni ljudje včasih ne vedo niti,
kdo so, kje so, zakaj so tam, kjer
so, ter kam so namenjeni. Dostikrat
so lahko zbegani, prestrašeni ali
vznemirjeni, pa tudi neprimerno,
pomanjkljivo oblečeni. Imajo težave
z izražanjem, govor se jim zatika,
iščejo prave besede in sredi govorjenja umolknejo. Ponavljajo stavke
in vprašanja. Ne razumejo in ne
upoštevajo preprostih pravil, zato

Potrebna je strpna in razumljiva
komunikacija
Do človeka z demenco pristopamo
zelo potrpežljivo, gledamo ga v oči
in pri tem pazimo na svojo govorico
telesa. V pogovoru bodimo mirni,
prijazni in jasni. Uporabljajmo
vprašanja, na katera lahko odgovorijo z da ali ne oziroma jasna
vprašanja, kot so vprašanja na
‘k’: kdo, kje, kam, na katera lahko kratko odgovorijo. Izogibamo se
vprašanj zakaj, saj nanje pogosto
niso zmožni odgovoriti.
Dementne osebe v pogovoru ne
popravljamo, ne silimo v izbiro in ji
ne nasprotujemo. Če smo napeti,
jezni, preglasni ali jo zasujemo s
preveč različnimi vprašanji in informacijami, se vznemiri, je še v večji
stiski in še bolj zmedena. Pogovor
skušajmo na pozitiven način preusmeriti na drugo, prijetnejšo temo.
Konfliktne situacije lahko zelo izboljšamo z dobro voljo in strpnostjo.
Ne prepustimo jih samih
Ker osebe z demenco lahko povsem izgubijo občutek za krajevno
in časovno orientacijo, sta pomoč in
usmeritev izrednega pomena za njihovo varnost.

Letak združenja Spominčica o pomenu ustrezne komunikacije z dementnimi osebami.
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»Če ima takšna oseba pri sebi
kakršne koli kontaktne podatke
(telefonsko številko, ime nekoga,
naslov), potem uporabimo te podatke. Pogosto imajo kakšen obesek
s podatki, ali pa kartonček v žepu.
Če ne dobimo podatkov o svojcih za
pomoč, pokličemo policijo. Nikar pa
takšne osebe ne puščajte same,« je
še svetovala Polona Kečkeš.

PODJETJE SMO L JUDJE

Čebelice, čebelice ...
V obratni smeri od »predpisa«, torej od sina na očeta, je šla tradicija čebelarstva pri našemu sodelavcu Marjanu Štruklju, ki ga je pred
desetimi leti sin prepričal v nabavo panjev in prve čebelje družine.
Potem pa se je začela zgodba o uspehu. Trenutni letni čas jim je,
kar se dela s čebelami tiče, sicer naklonjen, saj te marljivke zdaj
zasluženo počivajo, a v sezoni je dela z njimi precej. »Konci tedna so
s tem praktično povsem zasedeni. Trenutno imamo nekje med 35 in
38 družin, zato nam dela ne zmanjka,« še pove Marjan.
Da je med čebelarji še posebna vez, pove tudi dejstvo, da si med
seboj stalno pomagajo. »Poleti, ko panje vozimo po Sloveniji, si
čebelarji med seboj pomagamo, ker delo običajno poteka v zgodnjih
jutranjih ali večernih urah. S tem si predvsem zmanjšamo stroške in
se razbremenimo dela,« sklene Marjan Štrukelj, ki je med drugim
tudi prejemnik Janševega priznanja s področja čebelarstva.

Domači čebelnjak družine Štrukelj.

Vodja izmene v intervenciji Damjan Berdik je po pokojnem očetu
prevzel panje in deset čebeljih družin. Če je prej to koristno delo
opravljal kot pomočnik, je zdaj že dve leti povsem samostojen.
Bilo je leta 1966, pojasnjuje Damjan Berdik, ko je njegov oče v
Domžalah našel divjo družino čebel. Preselil jo je v panj, potem pa
ljubezen do čebel ni nikoli pošla. Damjan je to od začetka bolj bežno
spremljal, večkrat ponudil roko ter se počasi tudi sam navdušil.
Trenutno ima deset družin in o razširitvi ne razmišlja. Kot pravi, se
tega loti v tolikšnem obsegu, kot mu dopušča čas.
»Pripravljen moraš biti, da se kakšno leto konča brez pridelka. Vse
je odvisno od narave in drugih okoliščin,« pojasni. Poudarja pa, da
moraš biti stalno na tekočem, se udeleževati srečanj in usposabljanj,
saj se tudi na tem področju tako znanje kot nova odkritja nikoli ne
končajo. Na kovačevo kobilo pa nekoliko spominja Damjanov zaključek, da ima med seveda rad, ampak ga morajo domači večkrat
spomniti, naj ga zaužije.

V čebelnjaku Damjana Berdika
domuje deset čebeljih družin.

Mnogo prekmalu nas je za vedno
zapustil spoštovani sodelavec

Mnogo prekmalu nas je za vedno
zapustila spoštovana sodelavka

Mnogo prekmalu nas je za vedno
zapustila spoštovana sodelavka

Borut Bizjak

Slavica Mesarič

Jožica Banko

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci

Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavke in sodelavci
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RAZVEDRILO

Križanka

Nagradna križanka: za sodelovanje v žrebu prepišite
gesla (zasenčena polja križanke) in nam jih skupaj s svojim naslovom pošljite do 15. 2. 2021 na naslov: Sintal,
Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov sintalcek@sintal.si.
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Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnika/dobitnico praktičnih nagrad, njegovo/njeno ime pa bomo objavili v
prihodnji številki. Rešitev iz prejšnje številke: TERMALNA
KAMERA, VARNOSTNICA. Nagrajenka: Kim Razpotnik,
Kresnice. Čestitamo!

PODJETJE SMO L JUDJE

Za rundo
40. ROJSTNI DAN

60. ROJSTNI DAN

Presenečenja za Damjana
Verbotna so se kar vrstila.

Sredi oktobra je okroglo
obletnico obeležil tudi naš
“prvoborec” Milan Germ.

50. ROJSTNI DAN
Nedžada Ahmetaševića
s Koroške so na njegov
praznik pisano okronali.

30. ROJSTNI DAN
Pred kratkim sta v klub
30 vstopila tudi razvojnik
Tim Cestnik in varnostnica Esmeralda Fejzić.



ČESTITAMO IN VOŠČIMO
VSE NAJBOLJŠE!!!


ROJSTVO
Družini Tasevski se je sredi
avgusta rodila zdrava in nasmejana princeska Elena.

20. ROJSTNI DAN
30 LET V SINTALU
Navdušeni kolesar Simon Lah
iz Celja je oktobra obeležil
30 let v našem kolektivu.

V krogu najožje družine
so nazdravili tudi nasmejanemu Jerneju Jančiču.

VESELJE NA KVADRAT
Robert Balažic je imel
kar dvojni razlog za slavje: rojstvo sinčka Kiana
in svoj 20. rojstni dan.

SELITEV KOT DARILO
Dragan Županić je ob rojstnem
dnevu pogostil sodelavce in
si zaželel hitre selitve v nove
prostore z avtodelavnico.
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Prednosti:
 Pregled stanja
alarmnih sistemov
 Iskanje po zgodovini
varnostnih sporočil
 Podpira vse tipe
alarmnih central
 Različne možnosti
obveščanja in prikaza
dogodkov
 Obvestila o novostih na
področju varovanja

Mobilna aplikacija za spremljanje
vašega alarmnega sistema
V Sintalu smo razvili napredno aplikacijo Sintal Alarm, s
katero lahko naši naročniki z mobilnim telefonom spremljajo
svoje varnostne sisteme. Brezplačna aplikacija uporabniku
v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje njegovega
alarmnega sistema katerega koli proizvajalca in ga obvešča o
dogodkih na njegovih varovanih objektih.

Več informacij:
komerciala@sintal.si
www.sintal.si

