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Vlomilci so se
spremenjenim
razmeram hitro
prilagodili

VAŠA VARNOST JE NAŠA SKRB ŽE 30 LET.
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Varnostniki v sodelovanju
s kontrolorji mestnega
potniškega prometa.

V bližnji prihodnosti bi bili
droni lahko v veliko pomoč
tudi na področju varovanja.
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na Ljubnem
Ženski smučarski skoki na
Ljubnem so ob izjemnih
uspehih naših skakalk
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V letu 2020 smo se soočali
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serviserjem omogoča
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08 | Poslovna
enota Gorenjska
Na Gorenjskem gradimo
nove poslovne prostore in
nadaljujemo s predanim
ekipnim delom ter
posluhom za naročnike.

Spremembe, ki jih prinaša
epidemija, vplivajo tudi na
število kaznivih dejanj.

20 | Podjetje
smo ljudje
Naša sodelavka Majda
Simončič se vsako leto
vrača v Gambijo, deželo
nasmejanih ljudi.

15 | Preventivni
plakat
Informativni plakat o
pravilnem ukrepanju
OB POTRESU
ob
potresu.
Kako
ukrepati?
Ostanite mirni, prekinite dejavnosti, hitro presodite razmere in ustrezno ukrepajte.
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MED POTRESOM

PO POTRESU
KO NEVARNOST MINE:
• Če je stavba poškodovana, izklopite
vse plinske in električne naprave
ter vire gretja, katerih delovanje bi
lahko povzročilo požar ali eksplozijo.
Zaprite glavni ventil plinovodne
napeljave in vodovodnega omrežja
stavbe ter izklopite glavno stikalo
električnega omrežja.

ZAŠČITITE GLAVO IN
POIŠČITE VARNO ZAVETJE

OSTANITE V PROSTORU,
V KATEREM SE NAHAJATE,

oddaljite se od oken in drugih steklenih
površin, pohištva in luči.

pod masivno mizo, klopjo, med
podbojem vrat v nosilni steni ali v kotu
ob notranjih stenah.

• Ponudite pomoč.
• Zapustite stavbo po
evakuacijski poti.
• Če je kdo pogrešan oz.
ujet v objektu, to javite
na številko za klic v sili.

POČAKAJTE, DA
NEVARNOST MINE

ČE STE UJETI V RUŠEVINAH:
• Ostanite mirni, skušajte ugotoviti,
od kod prihaja zrak.

OSTANITE MIRNI, NE
PRERIVAJTE SE!

Če med potresom sedite, do konca
tresenja ostanite na svojem sedežu in
si zaščitite glavo.

Če ste med potresom v dvigalu in se to
ne ustavi samodejno, takoj pritisnite
tipko naslednjega nadstropja oziroma
tipke vseh nadstropij.

• Če se praši, uporabite priročno
zaščitno sredstvo (robec, krpo,
del oblačila) in si z njim prekrijte
usta in nos.
• Če niste poškodovani, skušajte
odstranjevati ruševine v smeri, iz
katere prihajata zrak in svetloba,
pri tem varčujte s svojimi močmi.
• Če ruševin ne morete odstraniti in
ste poškodovani, se ne premikajte,
da ne boste dvigovali prahu.
V enakomernih presledkih udarjajte
s predmetom po kovinski napeljavi
ali zidu, če pa zaslišite človeške
glasove, kličite na pomoč.

NE UPORABLJAJTE DVIGALA
ALI STOPNIC IN NE
SKAČITE SKOZI OKNA!
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• Če zagori, poskušajte pogasiti
ogenj in pri tem uporabite ročne
gasilne aparate, ki so na hodnikih
stavb, sicer pokličite številko za klic
v sili 112.

NA INVALIDSKEM VOZIČKU

Umaknite se na varno mesto,
zablokirajte kolesa in si zaščitite glavo.

ZVD Zavod za varstvo pri delu | www.zvd.si | Povzeto po priporočilih in navodilih Uprave RS za zaščito in reševanje.

• Če imate pri sebi mobilni telefon,
ga uporabite, čeprav ni nujno,
da bodo telefonska omrežja
delovala. Najdlje običajno deluje
pošiljanje SMS sporočil – o vaši
lokaciji in stanju z SMS sporočilom
obvestite telefonsko številko 112.

21 | Zaposleni
trimesečja
Sodelavca trimesečja,
ki sta se pri svojem delu
še posebej izkazala, sta
varnostnika Dejan Škof
in Rado Spasojević.

UVODNA BESEDA

Inšpekcijski nadzori
tudi pri naročnikih
varovanja
Letos mineva 30 let od ustanovitve Sintala. Od vsega začetka smo
gonilo razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji. Z neprestanim
napredkom dvigujemo pričakovanja naročnikov varnostnih storitev,
čemur s časom sledita tudi zakonodaja in predpisani standardi.
Že več kot dvajset let imamo dva varnostno-nadzorna centra (VNC)
za sprejem alarmnih sporočil; oba delujeta samostojno, v primeru
izpada enega pa lahko njegovo vlogo takoj prevzame drugi. Še
vedno smo edini v Sloveniji z dvema lastnima certificiranima VNCjema, kot ju predpisuje zakonodaja. Tako smo tudi edini, ki lahko
v Sloveniji izvajamo storitve varovanja brez podizvajalcev. To je
zelo pomembno tako z vidika kakovosti izvajanja storitev kot tudi s
stališča varovanja poslovnih skrivnosti in varstva osebnih podatkov
naših naročnikov.
Zbornica za razvoj zasebnega varovanja je pred kratkim svoje
člane obvestila, da inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve
opravljajo nadzore pri naročnikih storitev zasebnega varovanja.
Med drugim pregledujejo njihova pogodbena razmerja z izvajalci
storitev zasebnega varovanja.
Pozornost namenjajo tudi preverjanju, ali sta v pogodbah za
izvajanje storitev varovanja navedena izvajalca storitev za oba
VNC-ja, torej za glavnega in za nadomestnega v primeru izpada
glavnega. V kolikor v pogodbi ni navedeno, kdo izvaja storitev
varovanja in storitev obeh VNC-jev, je pogodba v nasprotju z
zakonom, kar pomeni, da je lahko nična.
Nadzor pozdravljamo, saj vodi k uveljavitvi zakonodaje, ki velja
od leta 2011. Nekatera varnostna podjetja poslovanja nimajo
urejenega skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, kar je
razvidno tudi iz javno dostopnih pogodb javnih naročil. S tem
izpostavljajo varnost ljudi in premoženja pri svojih naročnikih,
razlog neurejenosti so seveda bistveno nižji stroški poslovanja.
Zaključilo se je leto, ki bi ga vsi najraje pozabili, za nas je bilo zelo
drugačno. A ne glede na to smo s kakovostjo storitev in tehnološkim
razvojem nadgradili zaupanje naših naročnikov. To se izkazuje tudi v
kazalnikih poslovanja, ki jih prikazujemo v nadaljevanju.

mag. Robert Pistotnik,
predsednik uprave koncerna Sintal
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INTERVJU

Vrhunskost, ki prihaja
iz narave

Marián Šefčovič, ki tekoče govori slovensko, zelo ceni
in spoštuje tradicijo Radenske. To pa je spoznalo tudi
lokalno okolje, saj krajani vidijo, da Radenska v tujih
rokah nikakor ne nazaduje. Nasprotno, razvija se in
osvaja tuje trge.
Radenska je družba s 150-letno tradicijo, zadnjih pet
let pa je prvič v zgodovini v lasti tuje družbe. Kaj vas
je pritegnilo k nakupu?
Res je, Radenska je občudovanja vredna znamka.
Z bogato tradicijo, odlično vrednostjo v vseh pogledih.
Naši zaposleni so srčni in z znamko tesno povezani.
Naši kupci so znamki pripadni in jo spoštujejo. Naši
proizvodni procesi so kakovostni ter jih ob tem tudi
redno nadgrajujemo. Še posebej velika vrednost in
odgovornost hkrati je tudi nenadomestljiva povezanost,
ki jo ima znamka z naravo. Vrhunskost, ki prihaja iz
narave. Vsega tega smo se zavedali že ob nakupu, zato
sta se isti trenutek zgodila tudi naše spoštovanje do
znamke in zaveza, da jo kot tako ohranimo ter naredimo vse, da bo prosperirala in se dodatno razvijala.
Večkrat je pri prodaji podjetij čutiti odpor do tujih lastnikov, pri Radenski pa je bil zaradi lokalne navezanosti
še toliko večji. A prav vaša strategija in odnos do dela
dokazujeta, da je bil strah povsem odveč.
Verjamem v to, da so podjetje ljudje, ki v njem delajo,
ter odnosi, ki med njimi vladajo. Seveda so kot v ljubezni
prvi koraki, ko se spoznavaš, bolj previdni, včasih sprejeti previdno, tudi skeptični, a verjamem, da tudi z občudovanjem. Mislim, da smo kar hitro našli skupni ritem.
Verjamem, da je bilo tako tudi zato, ker smo pristopili
iskreno in usmerjeno k skupnemu cilju: Radensko vrniti
tja, kamor je sodila od svojega začetka; na sam vrh vseh
mineralnih voda, čim širše. Svoje namreč uspešno potrjujemo tudi s finančnimi rezultati – in ko skupaj uspevamo, dokazujemo, da smo dobra ekipa. Danes nas ta
skupna usmeritev vodi še bolj močno. Res je, letošnje
leto nam je natreslo cel kup izzivov in razmer, na katere
nismo imeli vpliva, a sem vesel, da se je še toliko bolj
izkazalo, da naša glavna vrednota – srčnost – živi. Da je
to naše jedro, ki nas vztrajno vodi naprej.
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Foto: Arhiv Radenske

Od kod tri srca, je ob prvem stiku z znamko Radenska
zanimalo Slovaka Mariána Šefčoviča, ki že več let
uspešno vodi družbo Radenska Adriatic, ki spada v
Skupino Kofola. Jasnega odgovora še do danes ni
dobil. Je le več anekdot.

Marián Šefčovič je vesel, da se je v času, polnem izzivov,
izkazalo, da Radenskina glavna vrednota – srčnost – živi.

Podoba treh src je nekaj, kar slovenski narod takoj
poveže z Radensko. Od kod sploh ideja o danes tem
tako prepoznavnem logotipu?
Tudi mene je to zanimalo že ob prvem stiku z znamko.
Pričakoval sem jasen odgovor. Ampak, veste, da ga ni?
To me je še bolj pritegnilo. Namreč, obstaja kar nekaj
legend, od kod tri srca. Meni najljubša je tista, ki pravi,
da so ta tri srca trije otroci dr. Karla Henna, ki je napolnil
prve steklenice naše mineralne vode daljnega leta 1869.
Toda, imel je več kot tri otroke … Tako, da bo naša domišljija še naprej pisala možne scenarije preteklosti.
Kako je danes v tako hudi konkurenci nadaljevati
zgodbo o uspehu, kot jo ima Radenska? Verjetno tudi
z dodatnimi proizvodi, novimi okusi …?
Zelo cenimo in spoštujemo tradicijo Radenske, zato je
naš glavni proizvod seveda še vedno mineralna voda
Radenska Kraljevi vrelec. Živimo pa seveda v časih,
ko je trg vedno znova v pričakovanju česa novega.
Glede tega imamo v Radenski Adriatic jasne usmeritve: našim kupcem želimo ponuditi proizvode, ki so
skladni z usmeritvami zdravega življenjskega sloga,
visoke kakovosti in s trajnostjo. V skladu s tem smo
letos ustvarili tudi spletno platformo srcnozajutri.si,
kjer tudi »uradno« popisujemo naše aktivnosti, ki
jih sicer izvajamo že vrsto let. Tako veliko delamo na
novih možnostih embalaže; zadnja med njimi je pollitrska plastenka Radenske Naturelle iz 100-odstotno
reciklirane PET plastike. Samo s to plastenko bomo
na letni ravni prihranili do 15 ton materiala in s tem

INTERVJU

dodatno znižali ogljični odtis družbe. Pri novih izdelkih
se igramo tako z novimi okusi kot tudi novimi produkti.
Z Oraketo smo tako ponudili vitaminski napitek v prahu, pri razvoju novih pa sledimo zmanjševanju količine
sladkorja – tu se dotaknem še ene trajnostne zaveze.
Do 2022 bomo v naših proizvodih količino sladkorja
zmanjšali za deset odstotkov.
Prodaja na tujem se veča kljub vse večji mednarodni
konkurenci. Na koliko tujih trgih ste navzoči?
Močno verjamem v naše znamke. Tudi v njihov nastop na tujih trgih, tako na obstoječih kot novih. Na
tuje trge izvozimo približno tretjino naše proizvodnje. Najmočnejši smo še vedno na trgih nekdanje
Jugoslavije. Med našimi močnejšimi izvoznimi trgi
sta tudi Avstrija in Italija. Po vsem svetu pa lahko
Radensko najdete v več kot 20 državah.

Foto: Arhiv Radenske

Kje so sinergije družb Kofole in Radenske ter hrvaškega Studenca, ki je tudi v lasti Kofole?
Lipički Studenac je pred štirimi leti postal član družine
Radenska Adriatic. Povezuje ga mnogo vzporednic z
Radensko. Ima izjemne kakovostne prednosti. Je tesno povezan z lokalno skupnostjo. Gre za znamko, ki
jo želimo zavestno negovati in razvijati skladno s svojo tradicijo. Obe znamki sta pomemben del portfelja
proizvodov Skupine Kofola. Sta tudi pomemben doprinos k vrednotam Kofole, vse skupaj pa nas povezuje
tudi trajnostna naravnanost s poudarkom na skrbnem
odnosu do narave oziroma okolja in družbe. Skupina
Kofola je tesno povezana tudi skozi pretok znanja,
izmenjavanje izkušenj in podporo med trgi.

Radenska je praznovala častitljivih 150 let, od tega se
zadnjih pet let razvija pod okriljem družbe Kofola.

V teh za zdravstveni sistem še posebej težkih časih
ste se izkazali tudi z zelo humanitarno noto. Soboški
bolnišnici ste namenili del sredstev za nakup aparature za ultrazvočno diagnostiko.
Že tradicionalno je Radenska tesno povezana s svojim
okoljem. V Pomurju je Radenska vedno pomenila več
kot zgolj vir zaslužka za lokalne prebivalce. Vpeta je bila
v vsako dogajanje, tudi v infrastrukturne projekte. Ta
tesen stik, ki je nastal še pred našim prihodom, je izrednega pomena in ga negujemo naprej. Ponosni smo na
25 let sponzorstva Slovenske skakalne reprezentance,
podpiramo tudi mnoge druge športnike in Maraton
treh src, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo – 39 let.
Podpiramo gasilce in mnoga manjša športna društva,
pomagamo k razvoju talentov.
Na področje zdravstva smo aktivneje vstopili z letošnjo
covid-19 krizo in s pomočjo zaposlenih donirali 30.000
evrov splošni bolnišnici Murska Sobota, pomagamo pa seveda tudi z donacijami naših proizvodov. Ne
smem pa pozabiti tudi na naše Trojčke, projekt, s katerim razveseljujemo družine z novorojenčki trojčki v
Sloveniji in na Hrvaškem.
G. Šefčovič, zdi se, da niste kot svoje vzeli le
Radenske, tudi slovenskega jezika ste se menda
naučili zelo hitro. Je veliko podobnosti s slovaščino?
Veliko podobnosti, pa tudi veliko različnosti. Predvsem
je lahko tudi veliko smeha, saj iste besede v slovenščini
pomenijo povsem nekaj drugega v slovaščini. Še posebej zanimivo pa je, ko se vplete še hrvaščina. Takoj
ob prihodu sem se začel učiti slovenščine. Ko smo
aktivneje začeli delati na Hrvaškem, pa še hrvaščine.
Poznavanje jezika je izredno pomembno. Ne samo
zaradi lažjega sporazumevanja. Tako izkažeš tudi
svoje spoštovanje. Ker sem si želel tesne povezave z
zaposlenimi, mi drugega ni preostalo. Tudi sicer je
spoštovanje lokalnih jezikov v Skupini Kofola zelo
pomembno.
Varnost pijače je za potrošnike ključnega pomena,
vse mora biti brezhibno. Tako kot varnost na drugih
področjih, kjer sodelujete tudi s Sintalom. Kako bi
ocenili to sodelovanje?
Verjamem v dolgoletna partnerstva, ki temeljijo tako
na poznavanju kot zaupanju. Povezuje nas dobra
komunikacija, naš temelj pa je kakovostna storitev.
Zelo sem zadovoljen s sodelovanjem. Odlično sodelujemo na področjih fizičnega, tehničnega in protivlomnega varovanja: varnostniki so vpeti v nadzor obrata
tudi prek standardov ter so sestavni del naših protokolov in postopkov (kontrole tovora, oseb, fizični nadzor obrata) 24 ur in 365 dni v letu. Varnostniki so tudi
prvi stik z našimi partnerji, obiskovalci in strankami.
Zaupanje je tukaj nenadomestljivo.
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Pregled leta
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V letu 2020 smo nadaljevali z vlaganjem v razvoj, izobraževanje in infrastrukturo, kar nam
zagotavlja nadaljnjo rast podjetij v koncernu
Sintal. Soočali pa smo se tudi z novimi izivi, ki
jih je prinesla epidemija.
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18.303

število fizično varovanih objektov

618

število vozil

363

Število objektov, povezanih na Sintalova varnostno-nadzorna
centra v Ljubljani in Mariboru, vsa leta enakomerno raste.
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preprečeni - pogašeni požari
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zaznani izlivi vode
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Število fizično varovanih objektov
se je v letu 2020 povečalo.
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izobrazba VIII. stopnje
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31

Ajdovščina
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Ribnica

Seana
Črnomelj
intervencijska skupina Sintala

Smo edini, ki zagotavljamo storitve intervencije
na celotnem območju Slovenije.
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Število zaposlenih v koncernu Sintal
je lani nekoliko zraslo.
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Povečan obseg tehnično in fizično varovanih objektov
se je odrazil tudi v rasti prihodkov.
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zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom
se je obseg izrednih varovanj zelo povečal.
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Naš vozni park sestavljajo vozila, posebej prirejena za prevoz
denarja, intervencijo, mobilni servis gasilnih aparatov, ...

Razvojni oddelek je za naše naročnike razvil
mobilno aplikacijo Sintal Alarm, ki jim
omogoča prijazen in pregleden nadzor nad
njihovimi sistemi tehničnega varovanja.
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Učinkovitost Sintalovih varnostnih sistemov in intervencijskih skupin
sta skupaj z ukrepi ob epidemiji botrovali temu, da se je število
poskusov vlomov in vlomov v varovane objekte še občutno znižalo.

V preteklem letu smo zaključili z gradnjo novih,
sodobnih poslovnih prostorov v Kopru, graditi pa
smo pričeli nove poslovne prostore v Kranju.
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Poslovna enota Gorenjska:
Največji v svoji regiji
Pred skoraj dvajsetimi leti, ko je Sintalova poslovna
enota Gorenjska začela s svojim delom, si je le redkokdo lahko predstavljal, kakšno rast bomo dosegli. S petnajstih zaposlenih, ki so imeli na voljo le dve
službeni vozili, eno za prevoz gotovine in eno za intervencijske dogodke, se je enota razširila na današnjih
154 zaposlenih. Presežnikov pa je še več.
Z aktivnim pristopom, strokovnostjo, dobrim načrtovanjem in organizacijo dela smo pridobili zaupanje
naročnikov, katerih sedanje število presega vsa
takratna pričakovanja. Danes smo največje varnostno
podjetje na Gorenjskem z najdaljšo tradicijo. Naša
enota skrbi za varnost na površini več kot dva tisoč
kvadratnih kilometrov razgibanega terena Slovenije,
kjer intervencijsko varujemo več kot 2340 objektov.
Redno fizično varujemo 43 objektov, specializirani
smo tudi za storitve varovanja in prevoza gotovine
ter drugih vrednostnih pošiljk z več kot 230 odjemnih mest. Redno prejemamo tudi naročila za kratkotrajna fizična varovanja. Močna medsebojna povezanost enote in dobri odnosi se odražajo tudi pri delu,
saj gorenjska poslovna enota vsako leto beleži rast
s pridobivanjem novih naročnikov in širitvijo sodelovanja z obstoječimi.
Novi poslovni prostori
Z rastjo poslovanja raste tudi število zaposlenih in s
tem prostorske potrebe, zato smo začeli z gradnjo

novih poslovnih prostorov. Tako bomo zagotovili še bolj
kakovostno opravljanje naših storitev, zaposlenim pa
omogočili boljše pogoje dela ter prijetno in sodobno delovno okolje. Pridobili bomo tudi moderno predavalnico
za izobraževanja ter fitnes, kjer bodo naši sodelavci
skrbeli za svojo kondicijo in se praktično izobraževali
o pravilnem izvajanju ukrepov, se pripravljali na varovanje prireditev … Selitev s sedanjega sedeža poslovne
enote v Laborah v sodobnejše prostore na Primskovem
načrtujemo v roku enega leta.
Intervencija
Gorenjska intervencija varuje vse banke, večino trgovin
ter velik del proizvodnih podjetij in poslovnih objektov
na Gorenjskem. Območje, ki ga pokrivamo, je veliko,
razvejano in reliefno pestro. Pri svojem delu vsakodnevno premagujemo precejšnje razdalje med varovanimi objekti, zato je na terenu vedno prisotnih več
intervencijskih skupin, kar zagotavlja ustrezen odziven
čas in dobro pokritost terena. To so opazili tudi predstavniki lokalnih policijskih postaj na našem območju, s
katerimi odlično sodelujemo.
Pri svojem delu se srečujemo tudi z zahtevnimi vremenskimi razmerami, saj delujemo tudi na območju
višje ležečih krajev, ki so v zimskem času obilno odeti
v snežno odejo. Za uspešno izvajanje storitev je zelo
pomemben tudi dober in zanesljiv vozni park, saj letno
obravnavamo kar prek 15.000 alarmnih dogodkov.

Uprava PE Gorenjska na temeljih novih poslovnih prostorov v Kranju.
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Zaposleni v sektorju so visoko motivirani, med sabo
povezani v malodane delovno družino, opremljeni z
vsemi zahtevanimi licencami, izpiti za orožje, reševanje
iz dvigal, nekateri pa tudi z licenco za notranji nadzor in
rokovanje z alkotesterjem.
Delo na intervenciji je pestro, odgovorno in zahteva
celega človeka. Prostora za napake praktično ni, včasih
se je potrebno pravilno odločiti v hipu, potrebna je
ustrezna komunikacija z naročniki, katerih zadovoljstvo
nam je največja nagrada. Dejstvo, da število varovanih
objektov narašča iz meseca v mesec, nam je najboljši
kažipot, da smo na pravi poti.
Prevoz denarja
V sektorju prevoza denarja trenutno zaposlujemo 17
prevoznikov, ki vsakodnevno opravljajo odvoz gotovine
s približno 230 odjemnih mesti. Za opravljanje dela
imamo v enoti vedno na voljo pet blindiranih vozil in tri
prirejena vozila.
Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih
pošiljk je zagotovo ena od najzahtevnejših oblik varovanja, zato na tem področju še posebej vestno skrbimo
za visoko stopnjo zaščite varnostnikov in denarja.
Fizično varovanje
V sektorju fizičnega varovanja je zaposlenih 76 varnostnikov. Za varnost objektov skrbimo na celotnem
območju Gorenjske, vse od Medvod do Kranjske Gore.
Varujemo banke, sodišča, zdravstvene ustanove
in večje število podjetij, med katerimi so tudi veliki
proizvodni objekti. Epidemija novega koronavirusa je
spremenila tudi način našega dela, kljub vsemu pa
naši varnostniki tudi v spremenjenih razmerah delo
opravljajo z odliko.

»Obdobje, v katerem živimo,
nas je postavilo pred veliko
preizkušnjo, vendar pa kljub
vzponom in padcem nismo
dovolili, da bi nas te spremembe pretresle. Kot prava ekipa ovire pretvorimo v
izzive in se iz njih naučimo
nekaj novega.«
Matjaž Bernard,
direktor PE Gorenjska

Varnostniki v sektorju fizičnega varovanja poleg rednih
delovnih nalogov izvajajo tudi številna izredna fizična
varovanja bank in bankomatov, pošt, obnov in prenov
objektov ter številnih prireditev preko celega leta.
Aktivno se vključujemo tudi v varovanje največjih
prireditev na Gorenjskem, kot so poleti v Planici in pokal Vitranc v Kranjski Gori.
Varovanje trgovin
Varovanje trgovin predstavlja eno bolj zahtevnih oblik
fizičnega varovanja, saj morajo biti varnostniki za to
dejavnost še posebej strokovno usposobljeni, profesionalni, nekonfliktni in se hitro odzivati na različne
varnostne izzive. Ravno zato smo začeli s ciljnim usposabljanjem naših trgovinskih varnostnikov in oblikovali
posebno mobilno trgovinsko enoto za preprečevanje in
odkrivanje najbolj drznih oblik odtujitev premoženja.
Vodstvo poslovne enote se tedensko seznanja s problematiko tatvin v trgovinah in se na podlagi analiz temu
primerno odzove. Način delovanja se je izkazal za zelo
učinkovitega, saj smo v preteklem obdobju beležili velike uspehe in tako pripomogli k večji varnosti trgovin
na celotnem območju gorenjske regije. Svoja znanja
in dolgoletne izkušnje delimo tudi z naročniki in skupaj
oblikujemo najboljšo strategijo za ohranjanje varnosti v
trgovinah na visoki ravni. Z mobilno enoto pogosto delujemo tudi v drugih regijah in tako pripomoremo k varnosti trgovin tudi širše po Sloveniji.
Cilji za prihodnost
Tudi v prihodnje naš cilj ostaja, da s skupnimi močmi
vseh zaposlenih enoto vodimo v smeri poslovne
odličnosti. S pridobljenimi izkušnjami, znanji in stalnim
izobraževanjem želimo še naprej prispevati k razvoju
podjetja, gojiti dobre odnose in ohranjati visoko raven
zaupanja obstoječih in bodočih naročnikov varovanja.

Matjaž Bernard,
direktor PE Gorenjska
Idejna zasnova naše nove zgradbe v Kranju.
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AKTUALNO

Varnostnik mora umiriti
pregrete strasti
Konec minulega leta smo se soočili z novim načinom
varovanja. Sintalovi varnostniki odslej spremljajo kontrolorje ljubljanskega mestnega potniškega prometa
in skrbijo za red in varnost.
Zaradi posebnosti, ki se pojavljajo pri tej obliki varovanja, smo varnostnike, ki izvajajo to storitev, še dodatno
izobrazili in usposobili.
Vožnjo z mestnim avtobusom je mogoče plačati z
mobilnim telefonom ali s kartico Urbana, ki pa jo mora
potnik ob vstopu v avtobus potrditi na posebni napravi, nameščeni v avtobusu. Potnik namreč na ta način
plača vožnjo. Voznik »plačilo« sicer nadzira, vendar v
precej omejenem obsegu, saj je njegova glavna naloga varna vožnja potnikov po voznem redu. Nadzor ob
vstopu in tudi med vožnjo zato opravljajo kontrolorji
Ljubljanskega potniškega prometa.

Varnostnik Damjan M. o svojem delu:
• Kaj vam je všeč pri izvajanju takšne oblike
varovanja?
Všeč mi je, da gre za raznoliko delo med
veliko ljudmi, kar mi osebno zelo odgovarja.
Pomembno je koordinirano delo s kontrolorjem,
ki išče morebitne kršitve in kateremu sem podpora ves čas postopka, predvsem pa v primeru
zaznanih kršitev. Po duši sem športnik, tukaj pa
je veliko gibanja. Opazil sem, da zdaj po službi
manj telovadim za zdravje in kondicijo, saj veliko
vaj opravim že med delovnim časom (smeh).
• Kateri so najbolj pogosti izgovori neplačane
voznine?
Najbolj pogosti izgovori so pozabljivost, trdijo,
da ob plačilu z mobilnim telefonom niso dobili potrditvenega SMS-a, nedelovanje urbanomata, slišimo tudi očitke, kako smo mi težavni
in zakomplicirani, saj so se želeli peljati le eno
postajo. Potem so še izgovori, da so pomotoma vzeli kartico družinskega člana in podobno.
Obravnaval sem celo primer, ko se je potnik čudil
našemu postopku, češ da se že šest let vozi brez
plačila, saj ni uspel kupiti kartice Urbana, mobilni
telefon pa mu ne dela.

Premična varovana območja
so novost v varovanju.
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• Ali katera starostna skupina kršiteljev izstopa?
Posebej ne bi izpostavljal nikogar. Res je, da smo
z varovanjem začeli, ko so bile zaradi epidemije
šole zaprte, tako da je zdaj verjetno pričakovati
več mladih, ki se bodo poskušali izogniti plačilu. So pa med kršitelji tudi upokojenci, večkrat
z izgovorom, da si zaradi nizke pokojnine plačila
vožnje ne morejo privoščiti.

AKTUALNO

Operativni vodja Aleksander
Židanek o novi obliki varovanja:
• Kako bi kot operativni vodja
na podlagi dolgoletnih izkušenj ocenili razliko med
varovanjem na mestnem potniškem prometu in drugimi oblikami varovanja?
Gre za veliko bolj razgibano delo, ne samo na
avtobusih, ampak tudi izven njih, saj nudimo
asistenco nadzornikom tudi pri nadzorovanju stanja urbanomatov. Posebnost je tudi ta,
da varnostnik večino delovnega časa preživi na
mestnih avtobusih in na postajališčih. To delo je
timsko in tesno povezano s kontrolorji; takšne
»navezanosti« pri drugih oblikah varovanja niso
običajne. Delo je zanimivo, dinamično, z veliko
komunikacije, tako s kontrolorji kot s potniki.

Varnostnik skrbi za pomoč kontrolorju
pri izvajanju postopkov.

Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na
zahtevo kontrolorja izročiti kartico Urbana za elektronski
pregled ali kodo za preverjanje plačila, če je vožnjo plačal
z mobilnim telefonom, pri čemer je na poziv dolžan svojo
istovetnost izkazati še z veljavnim osebnim dokumentom.
Vloga varnostnika je, da pri omenjenem nadzoru nudi
pomoč kontrolorju pri izvajanju opisanih postopkov, saj
veljavna zakonodaja kontrolorju ne dovoli izvesti celotnega postopka samostojno.
Varnostniki tako na podlagi Zakona o zasebnem
varovanju lahko izvajajo ukrepe pod določenimi pogoji,
ki pa se morajo seveda ujemati s pooblastili kontrolorja,
zato je pri izvajanju postopka ključno sodelovanje.
Na podlagi naših bogatih izkušenj na področju zasebnega varovanja, kjer že ves čas odlično sodelujemo s
policijo, redarji, reditelji in zasebnimi detektivi, smo z
veseljem sprejeli tudi nov izziv. Dosedanje delo s kontrolorji je že pokazalo sinergije in dodano vrednost, ki
jo lahko nudimo s svojim znanjem in pooblastili, ob tem
pa skrbimo še za povečano varnost na mestnem potniškem prometu.

Mišo Stjepanović,
namestnik direktorja
fizičnega varovanja

• S katero obliko varovanja je najbolj
primerljivo?
Glede izvajanja ukrepov zadržanja in pisanja
poročil (npr. v primeru, da potnik ni plačal voznine
in pri sebi nima osebnega dokumenta ali ne želi
izkazati identitete) je kar blizu delu varnostnika v
trgovini in v gostinskih lokalih. Zaradi veliko hoje
in hitrega interveniranja pa je najti tudi podobnosti z delom varnostnikov interventov.
• Ali prihaja v primerjavi z drugimi varovanji,
ki jih opravljate, do več konfliktnih situacij in
kako jih obvladujete?
Ker gre za drugačen način dela, tudi potnikov je
veliko, je možnost konfliktnih situacij in kršitev
večja. Ravno zato je pomembno, da to delo
opravljajo res usposobljeni varnostniki, vešči
ustrezne komunikacije in umirjanja razmer.
Ob zaznani kršitvi se kršitelji odzovejo različno,
saj je razkritje, da so hoteli izigrati sistem, nekakšen psihološki pritisk. Poleg tega se postopek
izvaja ob prisotnosti drugih potnikov in se tukaj
pojavi komunikacijski obrambni mehanizem, ki
se lahko prelevi tudi v fizični napad.
Tudi zato je vloga varnostnika ključnega pomena, saj lahko zakonito posreduje, strokovno prevzame postopek ter umiri pregrete strasti. Z varnostniki, ki se soočajo s konfliktnimi situacijami,
se pogovorimo. Treba jim je prisluhniti ter jim po
potrebi dati dodatne usmeritve, da bi čim manj
stresno razreševali konfliktne situacije in ohranjali storitev varovanja na profesionalni ravni.
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Z digitalizacijo do rešitev
za zunanje serviserje
Vzdrževanje varnostnih sistemov
na objektih, ki jih varuje Sintal,
za nas izvajajo tudi zunanji serviserji. Ti v času servisa na objektu
do nedavnega niso imeli neposrednega dostopa do pregleda alarmnih sporočil, katere z objekta
prejema Sintalov varnostno-nadzorni center.

Zunanji serviser se v aplikacijo vpiše s telefonsko
številko, ki je shranjena v
podatkovni bazi varnostnonadzornega centra. Po zaključku servisa dostop do
podatkov preko aplikacije ni
več omogočen.

Delo je potekalo tako, da je zunanji
serviser poklical na naš varnostno-nadzorni center, tam pa je s
pomočjo operaterja preveril, če
prenos alarmnih sporočil z objekta
v servisu deluje in kateri dogodki so
bili preneseni.

mnih sporočil za zunanje serviserje
vključimo prav v to aplikacijo. Tako
si bo lahko vsak naš zunanji serviser aplikacijo namestil na svoj
telefon in jo uporabljal, ko bo izvajal
servis na naših objektih.

Ta preveritev je bila obremenjujoča
tako za zunanjega serviserja, kot
za naše operaterje – predvsem pa
časovno zamudna.

Aplikacija deluje tako, da se lahko
vanjo vpiše vsak zunanji serviser s
telefonsko številko, ki je zanj shranjena v naši podatkovni bazi.

Zato smo se odločili, da poiščemo
rešitev, s katero bomo poenostavili delo in zunanjemu serviserju za čas servisa na objektu
omogočili neposreden pregled
alarmnih sporočil, katera z objekta prejema naš varnostno-nadzorni center.

Ko mu naš varnostno-nadzorni
center odobri servis za nek
objekt, mu je ta objekt nemudoma samodejno na voljo na
seznamu objektov v aplikaciji.
Zanj lahko vidi trenutno stanje
(vklopljen/izklopljen) in seznam
zadnjih dogodkov, ki so bili
prenešeni iz alarmne centrale na
objektu do našega varnostno-nadzornega centra. Istočasno je o
začetku servisa preko e-maila obveščen tudi naročnik servisa s čimer
se poenostavi nadzor naročnika
nad izvajalci servisov na njegovih
varovanih objektih.

Sintalov razvojni oddelek
je aplikaciji Sintal Alarm
dodal modul, ki zunanjim
serviserjem omogoča lažji
in hitrejši dostop do podatkov, ki jih potrebujejo za
izvedbo servisa.
Pred to rešitvijo smo za vse naše
stranke v trgovinah Google Play in
App Store objavili aplikacijo Sintal
Alarm, namenjeno pregledu stanja
na objektih. Odločili smo se, da bo
najboljša rešitev, če pregled alar-
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Ko je servis na objektu zaključen,
serviserju preko aplikacije dostop
do teh podatkov o stanju objekta ni
več omogočen.
Rešitev smo uvedli v zaključku leta,
v tem času pa smo že prejeli pohvale
zunanjih serviserjev, ki jim nov

način predstavlja manjšo časovno
obremenitev, lažje delo, odpravlja
možnost napak v komunikaciji med
serviserjem in operaterjem varnostno-nadzornega centra ter omogoča boljšo preglednost.
Zadovoljni so tudi operaterji našega varnostno-nadzornega centra, ki
jih je nov način razbremenil dodatnega dela.
Tim Cestnik,
razvojni inženir

AKTUALNO

Vlomilci so se spremenjenim
razmeram hitro prilagodili
Epidemija covida-19 je na področju zasebnega varovanja dokazala
tudi, da se storilci kaznivih dejanj
spremenjenim okoliščinam hitro
prilagodijo. Tako smo zaznali, da je
število vlomov zmanjšano, kar gre
gotovo pripisati policijski uri, po
drugi strani pa se soočamo z nekaj
več nasilnimi ropi in drznimi tatvinami. Na splošno je zaznati več
agresivnih dejanj.
Pri varovanju trgovin se je namreč
pokazalo, da nekateri ljudje težko
prenašajo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, saj se je izjemno
zvišal delež agresivnih strank, zoper katere je moralo naše varnostno osebje ustrezno ukrepati.
Poostrena varnost prinesla
rezultate
V trgovinah smo zaznali večje število kaznivih dejanj tatvin, kar pa
ni nujno odraz realnega stanja,
in sicer, da je bilo tatvin v preteklosti manj. Trgovine, ki so v času
najstrožjih ukrepov lahko delovale,
so namreč poostrile varnost. Prav
več varnostnega osebja, ki je med
drugim skrbelo tudi za izvajanje
vladnih ukrepov (uporaba mask,
razkuževanje, omejeno število
strank v trgovini), je zaradi primarne naloge, to je varovanja premoženja, posledično zaznalo (in
gotovo tudi preprečilo) več tatvin.
Pri vlomih je epidemija odigrala
dvojno vlogo. Po eni strani policijska ura prepreči nočne pohode vlomilcev, po drugih strani določeni
poslovni objekti samevajo, kar vlomilci hitro izkoristijo.
Glede na javno dostopne podatke se je število tovrstnih kaznivih
dejanj zmanjšalo, je pa škoda, ki jo

z dejanji povzročijo storilci, večja. To
gre pripisati predvsem dejstvu, da
si vlomilci lahko vzamejo več časa,
zato sta škoda oziroma vrednost
ukradenih predmetov večja.
Izkazalo se je tudi, da so prav
objekti, ki so zaprti in samevajo,
prej tarča vlomilcev kot objekti z
ustrezno varnostno zaščito. To velja predvsem za poslovne prostore,
kjer zaposleni delajo od doma, in
niso tehnično varovani.
Stanovanja manj zanimiva
V času ukrepov ob epidemiji je bilo
veliko trgovin zaprtih. Trgovci, ki
jim vladni odlok ni dopuščal
obratovanja, so svoje premoženje dodatno varovali s sistemi tehničnega varovanja in izvajanjem
intervencij v primeru alarma.
Nekateri trgovci so naročili tudi
fizično varovanje svojih zaprtih
trgovin ali obhodno službo.
Po naši oceni so ravno vsi ti sprejeti
ukrepi in dejstvo, da se je vlomilcem
otežila in podaljšala pot do plena – v
povezavi s policijsko uro – privedlo do
tega, da smo skupaj uspešno varovali
premoženje naših naročnikov.
Zanimivo pa je, da smo v tem času
zaznali bistven upad vlomov v zasebne hiše ali stanovanja. Bilo je sicer
nekaj teh dejanj, vendar veliko
manj kot v poslovne prostore, trgovine in druge objekte.
Pri vlomih v stanovanja in hiše se
taktika vlomilcev ni bistveno spremenila. Razumljivo so osredotočajo
predvsem na opuščene objekte ali
objekte zunaj občin bivanja lastnikov, ki niso tehnično protivlomno
varovani, saj imajo več možnosti, da
pri vlomu ostanejo neopaženi.

Spremenjena taktika dela
Prav zaradi opisanega sta se način
in taktika dela varnostnega osebja
zelo spremenila in prilagodila. Prej
varnostnikov na objektu skorajda ni
bilo opaziti, ker so naloge varovanja ljudi in premoženja opravljali kar
najbolj diskretno. Zdaj pa stojijo na
vseh glavnih vstopnih mestih.
Njihovo delo ni več vezano zgolj na
varovanje premoženja, saj morajo v
prvi vrsti skrbeti za zdravje ljudi, to
je zagotavljanje izvajanja ukrepov
za zajezitev širjenja okužb, kot so
omejevanje števila oseb v zaprtih
prostorih, pravilna uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok.
Zaradi tega so varnostniki deležni
veliko slabe volje strank, ki svoje
splošno nezadovoljstvo nad ukrepi
pogosto stresajo nad njimi, saj so prvi,
ki jih srečajo ob vstopu v trgovino.
Stranke se pogosteje poslužujejo
celo fizične sile, kar potrjuje tudi
statistika. V primerjavi s preteklim
letom beležimo skoraj za polovico
več primerov, ko je bila stranka v
postopku varnostnika tako agresivna, da je ta zoper njo moral izvajati
ukrepe, ki nam jih nalaga zakon o
zasebnem varovanju.
Davor Pajk,
direktor fizičnega in FIT varovanja
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Napovedi potresov so nemogoče
in lahko tudi nevarne
Številni nedavni potresi po svetu in v naši bližnji okolici so nas
s tragičnimi žrtvami in ogromno
ekonomsko škodo ponovno opomnili na našo ranljivost in obenem
pozvali k čim večjem samozaščitnem ravnanju.

Vsej moderni tehnologiji navkljub
napovedovanje potresov še naprej
ostaja popolna neznanka. Strokovnjaki so sicer določili potresno
bolj in manj varna območja na svetu, kdaj pa se bo zatreslo in predvsem v kakšni meri, pa je povsem
prepuščeno odločitvi matere narave.
Potresno aktivna država
Na Agenciji Republike Slovenije
za okolje pojasnjujejo, da sodobna znanost nima in gotovo še dolgo ne bo imela orodij, s katerimi bi
lahko določila kraj, velikost in čas
nastanka potresa z natančnostjo, ki
bi imela praktičen pomen. Vsaka,
tudi majhna napaka pri napovedi
katerega koli od teh treh elementov
bi imela zelo slabe, lahko tudi katastrofalne posledice.
Potresna nevarnost se oceni s
pomočjo podatkov o preteklih
potresih in geoloških značilnostih
ozemlja. Na osnovi tega so pripravljene karte potresne nevarnosti,
iz katerih je razvidno, da je celotno področje Slovenije na potresno nevarnem območju, vendar so
nekateri deli vseeno bolj potresno
nevarni kot drugi. Omenjene karte
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Nedavni potres na Hrvaškem, ki smo
ga čutili v večjem delu Slovenije, je
bil eden od takih opomnikov. Tudi
Slovenija namreč leži na aktivnem
seizmičnem področju s srednjo stopnjo potresne nevarnosti in se v njej
lahko pojavijo močni potresi.
so sicer pomemben pokazatelj tega,
kaj lahko pričakujemo, a je iz njih
mogoče razbrati le, kako močne
potrese in kakšne učinke lahko na
nekem območju pričakujemo, ne
pa tega, kdaj bo do tako močnega
potresa prišlo.

sto smrtnih žrtev. Po javno dostopnih podatkih skoraj 34 odstotkov
prebivalcev Slovenije živi na območjih, kjer obstaja nevarnost močnih
rušilnih potresov. To pomeni, da na
objektih nastane večja škoda, posledično pa je to nevarno za ljudi.

Mnoge preseneti podatek, da
Slovenijo letno strese po več stokrat,
a je večina potresov tako blagih,
da jih k sreči zaznajo le naprave.
Velika količina majhnih potresov je
tudi dokaz, da šibko tresenje tal ne
napoveduje hujšega potresa.

Zaradi slabe gradnje v preteklosti je
resno ogroženih nekje med 20.000
in 56.000 objektov. Da bi ustrezno
ukrepali in s tem zavarovali sebe in
druge, je Zavod za varstvo pri delu
izdal priporočila in plakat, kako
ukrepati ob potresu.

Ustrezna gradnja je edini način za
preprečititev večje škode, primerna
in navadno hipna odločitev ob tresenju tal pa je tista, ki lahko odloča
med življenjem in smrtjo oziroma
resnimi posledicami.

Upoštevati osnovno pravilo, da
je treba ostati miren, prekiniti
dejavnosti, hitro presoditi razmere
in ustrezno ukrepati, je mogoče le,
če se o tem predhodno poučimo in
smo na to pripravljeni.

Ključna hitra in ustrezna odločitev
Slovenija po oceni strokovnjakov
velja za eno potresno bolj aktivnih
območij. Ljubljana in severozahodni
del Slovenija oziroma Ljubljanska
regija, Krško z okolico ter posoško
območje veljajo za potresno najbolj
ogrožene predele. Hujši potres bi po
nekaterih ocenah povzročil več milijard evrov gmotne škode in terjal več

Vsi si želimo, da prikazanega in
zapisanega na plakatu ne bi nikoli uporabili v praksi, vendar pa
je še kako pomembno, da smo
na nevarne življenjske situacije
ustrezno pripravljeni in se lahko
nanje ustrezno odzovemo.
Matjaž Černe,
direktor varstva pri delu

OB POTRESU
Kako ukrepati?

Ostanite mirni, prekinite dejavnosti, hitro presodite razmere in ustrezno ukrepajte.
MED POTRESOM

PO POTRESU
KO NEVARNOST MINE:
• Če je stavba poškodovana, izklopite
vse plinske in električne naprave
ter vire gretja, katerih delovanje bi
lahko povzročilo požar ali eksplozijo.
Zaprite glavni ventil plinovodne
napeljave in vodovodnega omrežja
stavbe ter izklopite glavno stikalo
električnega omrežja.

ZAŠČITITE GLAVO IN
POIŠČITE VARNO ZAVETJE

OSTANITE V PROSTORU,
V KATEREM SE NAHAJATE,

oddaljite se od oken in drugih steklenih
površin, pohištva in luči.

pod masivno mizo, klopjo, med
podbojem vrat v nosilni steni ali v kotu
ob notranjih stenah.

• Če zagori, poskušajte pogasiti
ogenj in pri tem uporabite ročne
gasilne aparate, ki so na hodnikih
stavb, sicer pokličite številko za klic
v sili 112.
• Ponudite pomoč.
• Zapustite stavbo po
evakuacijski poti.
• Če je kdo pogrešan oz.
ujet v objektu, to javite
na številko za klic v sili.

POČAKAJTE, DA
NEVARNOST MINE

ČE STE UJETI V RUŠEVINAH:
• Ostanite mirni, skušajte ugotoviti,
od kod prihaja zrak.

OSTANITE MIRNI, NE
PRERIVAJTE SE!

Če med potresom sedite, do konca
tresenja ostanite na svojem sedežu in
si zaščitite glavo.

Sintalček, strokovna revija koncerna Sintal

• Če niste poškodovani, skušajte
odstranjevati ruševine v smeri, iz
katere prihajata zrak in svetloba,
pri tem varčujte s svojimi močmi.
• Če ruševin ne morete odstraniti in
ste poškodovani, se ne premikajte,
da ne boste dvigovali prahu.
V enakomernih presledkih udarjajte
s predmetom po kovinski napeljavi
ali zidu, če pa zaslišite človeške
glasove, kličite na pomoč.

NE UPORABLJAJTE DVIGALA
ALI STOPNIC IN NE
SKAČITE SKOZI OKNA!
Če ste med potresom v dvigalu in se to
ne ustavi samodejno, takoj pritisnite
tipko naslednjega nadstropja oziroma
tipke vseh nadstropij.

• Če se praši, uporabite priročno
zaščitno sredstvo (robec, krpo,
del oblačila) in si z njim prekrijte
usta in nos.

NA INVALIDSKEM VOZIČKU

Umaknite se na varno mesto,
zablokirajte kolesa in si zaščitite glavo.

• Če imate pri sebi mobilni telefon,
ga uporabite, čeprav ni nujno,
da bodo telefonska omrežja
delovala. Najdlje običajno deluje
pošiljanje SMS sporočil – o vaši
lokaciji in stanju z SMS sporočilom
obvestite telefonsko številko 112.

ZVD Zavod za varstvo pri delu | www.zvd.si | Povzeto po priporočilih in navodilih Uprave RS za zaščito in reševanje
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RAZVOJ

Varovanje z neba
kmalu tudi v praksi
Kar je bilo še nedolgo nazaj le
plod domišljije ali znanstvenofantastični prizor v filmu, je danes
lahko vsakodnevna resničnost.
Del takšnega tehnološkega razvoja so tudi brezpilotni letalniki, kot
so denimo droni in kvadrokopterji, ki so vse zmogljivejši in hkrati
uporabnejši.
Droni so danes postali nepogrešljiv
del sodobne družbe, saj si brez njih
ni mogoče več predstavljati spremljanja velikih športnih prireditev
z atraktivnimi posnetki iz zraka,
izkazali pa so se tudi pri zaščiti in
reševanju ob naravnih nesrečah.

V Sintalu je direktor razvoja Boštjan
Kurmanšek že leta 2014 pisal o
potencialu in prihodnosti dronov na
področju zasebnega varovanja. Njihova uporabnost pa se je od takrat
dvignila na še bistveno višjo raven.
Danes so brezpilotni letalniki
mnogo bolj uporabni, saj je tehnologija v teh letih bliskovito napredovala. Višine, ki jih dosegajo,
oziroma sam domet sta se zelo
povečala, prav tako pa tudi optične
zmogljivosti kamer, s katerimi so
brezpilotni letalniki opremljeni in s
pomočjo katerih vidimo več in bolje
kot kadarkoli doslej.
Zaradi uporabnosti tovrstne teh-

Z bliskovitim napredkom
tehnologije so brezpilotni
letalniki postali še mnogo
uporabnejši. Višina in domet, ki ju dosegajo, sta se
zelo povečala, prav tako so
se izboljšale tudi kamere,
s katerimi so brezpilotni
letalniki opremljeni.
nologije v Sintalu že nekaj časa analiziramo in razmišljamo, kako bi jo ob
strogih zakonskih pogojih uporabe
uvedli v naš redni proces varovanja,
predvsem pri izvajanju pregleda objektov po sproženem požarnem ali
vlomnem alarmu na objektih, ki so
oddaljeni od izhodišča intervencije
ali težko dostopnih objektih.
Prve ideje uporabe
Preigravali smo tudi že različne
scenarije uporabe v praksi. Ena od

Foto: Bigstock

Policija jih že uporablja
Slovenska policija drone že uporablja za nadzor državne meje,
pri iskanju ponesrečencev ali pogrešanih ter drugih nalogah. Njihova uporaba je velika prednost
pri odkrivanju in preprečevanju

množičnih kršitev javnega reda
in miru, nenazadnje pa tudi pri
varovanju ljudi in premoženja na
prireditvah in na večjih varovanih
območjih.

Droni postajajo del vsakdanjika, vključeni so tudi v delovne procese.
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zamisli je, da bi z letalnikom upravljal operater varnostno-nadzornega
centra (VNC), ki bi ga aktiviral v
primeru sproženih alarmov na
objektih, označenih kot »otežena
intervencija«.
Letalniki bi se po pregledu
varovanega objekta s sproženim
alarmom vračali nazaj v bazo na
ponovno polnjenje in pripravo na
ponovni vzlet.

Naslednja oblika uporabe bi lahko
bila, da bi bil brezpilotni letalnik v
intervencijskem vozilu, naš varnostnik-intervent pa bi ga aktiviral, ko bi
ugotovil, da je dostop do varovanega
objekta onemogočen, recimo zaradi
voznih razmer (prometni zastoji,
vremenske nevšečnosti), naravne
nesreče (plaz, poplava) ali ker je del
dostopne poti potrebno opraviti peš,
saj ni ceste.
Poseg v zasebnost
Brezpilotni letalniki z vgrajenimi
visokoločljivostnimi kamerami ob
neprimerni uporabi ali ob uporabi
v nasprotju z namenom varovanja
ljudi in premoženja lahko grobo
posegajo v človekovo zasebnost,
zato je na ravni Evropske unije v
začetku leta v veljavo stopila regulativna zakonodaja, ki velja za vse
njene članice.
Uredba EU
Na spletni strani informacijskega pooblaščenca je povzeto, kaj
prinaša uredba o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih
zrakoplovov.
Izvedbena uredba komisije določa
pravila in postopke za upravljanje
brezpilotnih zrakoplovov in se neposredno uporablja v vseh državah
članicah EU.

Foto: Bigstock

Letalniki bi bili vnaprej programirani za pomoč pri intervenciji na
določenem objektu, pri tem pa bi
se upoštevala vsa aktualna normativna zakonodaja na tem področju.
Poleg omenjene uredbe se za
brezpilotne zrakoplove (drone) uporabljata tudi slovenska Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije
EU o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov ter
Delegirana uredba Komisije EU
2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in
operatorjih sistemov brezpilotnega
zrakoplova iz tretjih držav, ki velja
za proizvajalce, uvoznike, distributerje in podobne subjekte.
V Sloveniji bo prehodno obdobje trajalo eno leto, ko bodo do izteka veljavnosti obstoječih veljala še stara
potrdila ali dovoljenja za izvajanje
letalske dejavnosti.
Tri kategorije
Evropska uredba deli brezpilotne
zrakoplove na tri kategorije: odprto,
posebno in certificirano. Pomembna novost z vidika varovanja osebnih podatkov je, da jih je treba registrirati, če imajo senzorje, ki
lahko zajamejo osebne podatke, kot
so na primer kamere.
Države članice morajo vzpostaviti
register brezpilotnih certificiranih
zrakoplovov in register operaterjev. Register mora biti digitalen in
interoperabilen, pristojni organi
držav članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra.

Brezpilotni letalniki bi bili
lahko že v bližnji prihodnosti v veliko pomoč tudi pri
opravljanju nalog varovanja.
Evropska uredba prav tako določa
pravila glede dovoljenih področjih
letenja ter oddaljenosti od objektov
in ljudi.
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe
pa določa, da lahko državni organi,
organi
samoupravnih
lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil
zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo
določitev prepovedanih ali omejenih
geografskih območij v skladu z
veljavno zakonodajo. Določitev geografskega območja mora temeljiti
na zakonu ali odloku samoupravne
lokalne skupnosti ali na predpisu,
izdanem na njuni podlagi.
V Sintalu sledimo viziji uvajanja
vsesplošne digitalizacije sistemov
za zagotavljanje varovanja ljudi in
premoženja. Ocenjujemo, da se
bliža obdobje, ko bo na pregled
varovanega objekta priletelo Sintalovo »tretje oko«.
Davor Pajk,
direktor fizičnega in
FIT varovanja
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Akcija!
Varnostniki še nadalje zavzeto skrbijo za upoštevanje ukrepov za zajezitev epidemije, polne
roke dela pa imajo tudi s preprečevanjem tatvin, vlomov, požarov ...
VSELIL SE JE V HOTEL
Portorož, 15. 12 - Ob obhodu
varovanega hotela je varnostnik
opazil zaklenjena vrata, ki bi morala biti odklenjena. Vrata je odklenil in opazil prižgano televizijo, v
sosednjem prostoru pa se je
zadrževal moški, ki tam ne bi smel
biti. Predal ga je policiji.
PREPREČENA KRAJA
Maribor, 24. 12. - Varnostnik v trgovini je preprečil krajo neplačanih
izdelkov v vrednosti preko 60 evrov.
100 KILOGRAMOV IZDELKOV
Sežana, 16. 1. – Ob kontroli vozil in
oseb v varovanem podjetju je bilo
ugotovljeno, da sta zaposlena v
večjih športnih torbah želela odtujiti kar 100 kilogramov suhomesnatih izdelkov. Varnostnik ju je zadržal
do prihoda policije.
NI SE HOTEL UMIRITI
Koper, 23. 1. – Na varovanem
bencinskem servisu je moški glasno kričal in žalil zaposlene in ker se
ni umiril niti ob prihodu interventa,
ga je ta zadržal in predal v nadaljnji
postopek policiji.
POSKUŠALA CELO Z IZVIJAČEM
Koper, 25. 1. - Ženska je v trgovini poizkušala z izvijačem odstraniti varovalo z embalaže kartuše.
Artikel je zavila v aluminijasto folijo,
ga odložila v torbo ter vanjo spravila še paradižnik, svečo in sok. Na
blagajni je opravila manjši nakup, ni
pa plačala artiklov v torbi, zato jo je
varnostnica predala policiji.
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SKUŠALA ODTUJITI SESALNIK
Celje, 26. 1. - Varnostnica v varovanem trgovskem središču je opazila
nepridiprava, ki je skušal odtujiti
sesalnik. Na pomoč ji je varnostno-nadzorni center poslal interventa, ki je storilca, ki je želel
pobegniti, dohitel in ga zadržal do
prihoda policije.
VLOMILEC OSTAL BREZ PLENA
Ljubljana, 3. 2. - Varnostnonadzorni center je prejel alarmni
signal iz varovanega trgovskega
centra. Ob prihodu na objekt je
intervencijska skupina ugotovila,
da je prišlo do vloma, storilec, ki
je imel v rokah izvijač in torbo polno tobačnih izdelkov, pa je bil še v
objektu. Intervencijska skupina ga
je zadržala do prihoda policije, ki
ga je zaradi neupoštevanja njenih
odredb in poskusov pobega obvladala s strokovnim prijemom.
SKRIL IZDELKE V NAHRBTNIK
Krško, 4. 2. – Moški je v svoj nahrbtnik skril več artiklov, ki jih na
blagajni ni plačal. Ustavil ga je
varnostnik, vendar je moški začel
bežati, ob tem pa je nahrbtnik ostal
v rokah varnostnika, ki je obvestil
policijo. Izkazalo se je, da je moški
skušal odtujiti izdelke v vrednosti
60 evrov.
ZAŽELEL SI JE PIJAČE
Sevnica, 10. 2. – Varnostnik je opazil, da je moški v trgovini v nahrbtnik odlagal pločevinke pijače. Ker
jih ob prehodu blagajne ni plačal,
ga je varnostnik predal v nadaljnji
postopek policiji.
POD BUNDO NAMESTO V KOŠARICO
Novo mesto, 13. 2. – Varnostnik v
trgovini je opazil nakupovalca, ki je

neplačane prodajne artikle spravil
kar v bundo. Ugotovljeno je bilo,
da je želel odtujiti za skoraj 150
evrov izdelkov.
VLOMILI IN POGASILI POŽAR
Ljubljana, 14. 2. – V varnostnonadzorni center smo prejeli požarni
alarmni signal. Intervencijska
skupina, ki je prihitela na objekt, je
zaznala dim in iskala njegov izvor.
Pri pregledu notranjosti objekta je
odkrila požar, vendar je bil prostor
zaklenjen. Intervencijska skupina
je odstranila ključavnico in pogasila
požar še pred prihodom gasilcev.
PREPREČILI POŽAR
Ljubljana, 14. 2. – Na varovanem
objektu se je sprožil alarmni signal.
Intervencijska skupina je ob prihodu opazila dim in zaznala močan
vonj po zažgani plastiki. Pri pregledu objekta požara ni bilo videti,
ugotovili pa so, da je alarm sprožil
vžig oziroma topitev električnih
kablov na testni komori. Nadaljnja
škoda je bila preprečena.
PUŠČANJE OLJA
Slovenska Bistrica, 23. 2. - Ob hitri
intervenciji na požarni signal, ki
smo ga v varnostno-nadzorni center
prejeli iz varovane osnovne šole, je
intervencijska skupina pri pregledu
kotlovnice opazila puščanje olja.
Intervent je takoj obvestil odgovorno osebo in preprečena je bila večja
materialna škoda.
ŽELELA JE ČISTITI
Ljubljana, 4. 3. - Varnostnik je opazil, da želi stranka zapustiti trgovino brez plačila izdelkov. Ob izhodu
jo je ustavil in ob kontroli plačila
izdelkov ugotovil, da je v vozičku
več neplačanih čistil v vrednosti
preko 50 evrov. Predal jo je policiji.

DOGA JANJE

Na Ljubnem letos drugače,
a vseeno veselo
Delo v času epidemije je korenito
poseglo tudi na področje varovanja prireditev, saj teh zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa v zadnjem letu dni praktično
ni bilo. Prva letošnja prireditev, ki
smo jo v Sintalu varovali, je bilo
priljubljeno prizorišče smučarskih
skokov za ženske na Ljubnem.
Čeprav so epidemiološke razmere
konec januarja k sreči že dopuščale
Ljubno 2021, je bilo kljub vsemu
vse podrejeno preprečevanju širjenja bolezni. Ker tradicionalno
že vsako leto varujemo ta športni
dogodek in ker smo na razmere
dobro pripravljeni, je vse potekalo
povsem gladko.
Na podlagi zahtev Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, analiz in
pogovorov z organizatorjem in našimi
izkušnjami, smo področje razdelili
v dva »mehurčka«. V prvem, kjer so
se gibale tekmovalke, organizatorji
in vsi drugi, neposredno povezani s
prireditvijo, so bili varnostniki s posebnimi navodili. Njihova glavna naloga

je bila omejitev območja gibanja in
skrb, da so bili posamezniki v stiku
le z osebami iz istega območja oziroma mehurčka. Predhodno so morali
vsi opraviti testiranje na covid-19 in
nato iti v izolacijo. Vse dni tekmovanja so prenočili v za njih pripravljenih
prenočitvenih nastanitvah.
V drugem zunanjem mehurčku so
bili varnostniki, ki so preprečevali
prestop v prej omenjeni mehurček,
saj bi drugače povečana skrb za
zdravje povsem izgubila pomen.
Enako pravilo je bilo tudi za varnostnike, saj ti na zunanjem območju niso
smeli stopiti v območje tekmovalcev.
Inšpekcija brez pripomb
Kljub vsem našim izkušnjam, ki
smo jih pridobili v času spremenjenih razmer, je šlo za poseben
in velik izziv varovanja, ki smo ga
tudi tokrat izpeljali brezhibno. To
dokazuje tudi inšpekcijski nadzor
Ministrstva za notranje zadeve,
saj na našo izvedbo in organizacijo
varovanja niso imeli prav nobenih
pripomb.

Foto: Arhiv Hiše eksperimentov

Tudi v posebnih razmerah so naši
varnostniki odlično opravili svoje delo.

Gre pa zahvala tudi tekmovalcem in
vsem drugim, ki so upoštevali naše
usmeritve in s tem poskrbeli, da se
okužba ni širila in da bo pogled na
prireditve v prihodnje lahko drugačen. Letos je bilo žal tako, kar
je razvidno tudi iz fotografij, da so
ga zaznamovale obrazne maske in
primerna razdalja med ljudmi.
Medtem ko smo mi zagotovili,
da športni dogodek poteka gladko in varno, so naše tekmovalke z odličnimi nastopi poskrbele
za veselje in za to, da se bo kljub
vsemu dogodek Ljubno 2021 vpisal
v zgodovino slovenskega športa.
Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša
Bogataj in Nika Križnar so namreč na 7. tekmi svetovnega pokala
v zgodovini dosegle prvo zmago za
Slovenijo. Drugo mesto so osvojile
Norvežanke, tretje so bile Avstrijke.

Foto: Jure Makovec

Naša dekleta so poskrbela za zgodovinsko zmago.

Deseto tekmovanje na ljubenski Rajhovki, kot domačini pravijo
skakalnici, je tako varno in uspešno
pod streho. Organizatorji pa so tudi
z našo pomočjo dokazali, da so še
kako kos izvedbi svetovnih tekmovanj tudi v zelo težavnih pogojih.
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Gambija, kjer sem pustila del
srca in odnesla pogum
Malo strahu, vznemirjenje, nepopisno veselje in nestrpnost. To so bili
občutki, ki so se strnili v meni, ko
sem prvič v življenju sedla na letalo in poletela na črno celino. Prek
društva Otroci sveta sem kot prostovoljka odšla v Gambijo. Ali, kot ji
rečejo, deželo nasmejanih ljudi.
Želja, da bi kot prostovoljka pomagala v Afriki, je v meni klila že
od srednješolskih časov. Ko sem
desetletja pozneje svoje sanje
malodane že odpisala, so junija
2015, ko sem pristala na letališču
v Banjulu, prestolnici Gambije, dolgoletne sanje postale resničnost. In
od takrat se vsako leto v lastni režiji
vračam v Gambijo.
Glede na prvi stik z državo, ko že na
letališču začutiš popolnoma drugačno ozračje – sopara, vročina
in povsem drugačne vonjave, kot
smo jih vajeni – se morda komu zdi
nenavadno, zakaj takšna vsakoletna odločitev. Ampak po drugi strani;
že na letališču te ljudje sprejmejo
odprtih rok, so nasmejani, prijazni.
Skratka res so veseli, da si obiskal
ravno njihovo deželo.
Daleč od naših standardov
Potem pride jutranji utrip na tržnici.
Težko je z besedami opisati tamkajšnje dogajanje, to je treba enostavno
doživeti. Izdelki so nametani, da o
odmiku od vseh higienskih standardov, ki so nam blizu, niti ne govorim. Največji šok zame je bil, ko sem
prvič kupovala ribe. Teh zaradi muh,
ki so jih prekrivale, praktično ni bilo
videti. Vse to na prostem pri žgočih
40 stopinjah Celzija.
Dolge rajske plaže so prava paša
za oči, tudi toplo morje je vabljivo.
A past tiči v morskih tokovih, ki so
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tam izredno močni, zato ni nobena
redkost, da morje v globine potegne
tudi kakšnega izkušenega plavalca.
Transport je zgodba zase
Ker nisem hotelski tip človeka, sem
svoj raj našla v vasici Barra, kamor
se vračam že pet let. Tam sem ena
redkih belk.
Do omenjene vasice se pride s trajektom, kar je tudi svojevrstna dogodivščina. Običajno je močno prenatrpan, okvare pa tudi niso nobena redkost. Prostor si potniki delijo s kravami, konji, prašiči, kokošmi, bananami, pomarančami, reševalnimi
vozili in – celo krstami s pokojniki. Je
pa na trajektu tudi pravi market, saj
predvsem deklice prodajajo razne
prigrizke, vodo in osvežilne pijače.
A se v tem prodajanju skriva tudi
temnejša plat. Te deklice se namreč ne šolajo in si na ta način služijo
denar za preživetje.
Barra je daleč od civilizacije, saj
ni niti tekoče vode. Preskrba s to
življenjsko dobrino pa je v domeni
žensk, do doma jo nosijo iz oddaljenih vodnjakov. Preskrba z elektriko
prav tako ni sama po sebi umevna,
tudi po cel dan je ni. Domačinom to
ne predstavlja pretiranih težav, kot
denimo meni, saj sta voda in elektrika pri nas seveda vedno na dosegu.
Svet živali na prostem
Posebno dogodivščino sem doživela
na safariju v sosednjem Senegalu,
kjer vidiš živali v naravnem okolju. Presenetila me je veličastnost
žiraf, zeber, gazel, levov in hijen. Ko
si tam, se ti zdi, kot da si v dokumentarnem filmu, s to razliko, da
so živali še mnogo lepše. V Gambiji
pa grem vsako leto na izlet na krokodiljo farmo. Priznati moram, da

so te sicer nevarne živali na prvi
pogled videti kot plastične igrače.
Druga zver, ki je sicer rastlinojeda
žival, a izredno nevarna, so povodni
konji. Ti v Afriki pokončajo veliko ljudi, zato se jih domačini bojijo. Turisti
pa si jih lahko ogledajo med vožnjo
po reki.
V teh letih lahko spremljam tudi
razvoj tretjega sveta in moram
povedati, da se je zgodilo že veliko
sprememb. Kljub vsemu temu pa
je to še vseeno popolnoma drug
svet. Ljudje tam so srečni, iskreni
in hvaležni za vsako stvar, ki se jim
zgodi. Materialne dobrine niso tisto,
kar jim nariše nasmeh na obraz.
V Gambiji sem pustila del srca, s
seboj pa odnesla pogum, veselje
do življenja in hvaležnost. Afrika mi
je popolnoma spremenila življenje in pogled na svet. Ko sem se leta
2015 vrnila v Slovenijo, sem poleg
prebivališča zamenjala tudi poklic,
tako da bi lahko rekla, da je bilo prav
to potovanje razlog, da sem zdaj
zaposlena pri Sintalu.
Ob vsem tem sem spoznala še, da
nikoli nisi prestar, da bi uresničili
svoje sanje.
Majda Simončič,
varnostnica v Sintalu Celje

PODJETJE SMO L JUDJE

Sodelavca trimesečja
Varnostnik Dejan Škof je član velike Sintalove družine že petnajsto leto. Trenutno opravlja delo fizičnega varovanja na objektu ACE
Metalna v Mariboru.
»Dejan svoje delo opravlja vestno in strokovno in je vedno pripravljen nuditi pomoč sodelavcem, naročniki pa so z njegovim delom
zelo zadovoljni,« pove njegov vodja Milan Borko.
Dejan pravi, da je v karieri varoval že kakšnih sto objektov, pet
let je kot varnostnik delal na avtobusni postaji, bil pa je tudi v več
trgovinah, kjer je delo še bolj razburljivo, saj imaš tam kot varnostnik stalno opravka s strankami. A ima tudi nekoliko bolj umirjeno delo svoje prednosti. Na ACE Metalna je zgodba namreč drugačna. Ni stalno na nogah, dela popise in obhode. Da je izbran za
varnostnika trimesečja, ga veseli in mu daje dodaten zagon za
profesionalno opravljanje dela še naprej.

Dejan Škof

Primorec Rado Spasojević v Sintalu Obala opravlja dela varnostnika. V treh letih kariere je najprej delal na eni od bank na Obali,
zdaj pa na Upravi RS za pomorstvo.
Njegov odnos do dela je zelo pozitiven in vselej je strokoven, kar
so prepoznali tako njegovi nadrejeni kot naročniki.
»Rado se je pri svojem delu izkazal z visoko stopnjo odgovornosti,
je zelo urejen in ima zelo profesionalen odnos do strank ter dobre
odnose s sodelavci,« ga je na kratko opisal njegov vodja Tomaž Zrim.
Čeprav zdaj večinoma dela ponoči, Rado malo za šalo in malo
zares pove, da ga to nikakor ne moti, saj spanja res ne rabi. Po
duši je zelo aktiven, temu primerno prilagaja tudi svoj prosti čas.
Delo pri Sintalu mu je v zadovoljstvo, saj se v kolektivu res dobro
počuti, prav tako ima samo lepe besede tudi o naročniku.

Rado Spasojević

Mnogo prekmalu nas je za vedno
zapustil spoštovani sodelavec

Mnogo prekmalu nas je za vedno
zapustil spoštovani sodelavec

David Jazbec

Miran Jurjaševič

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. 5. 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: VAROVANJE
TRGOVIN, SREČNO. Nagrajenci: 1. nagrada: Marija
Jakopin, Ljubljana, 2. nagrada: Mitja Avsec, Črnuče,
3. nagrada: Tanja Vincelj, Portorož. Čestitamo!
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Za rundo
ROJSTVO

11. januarja se je družinici našega
sodelavca Mića Kuzmanovića, varnostnika
v Ljubljani, pridružil sin Luka.

ROJSTVO

Družina našega varnostnika - interventa
Ilišin Miša iz Kočevja se je 4. februarja
povečala, saj se je bratcu Niku in sestrici Liani
pridružila čudovita punčka z imenom Aria.

50. ROJSTNI DAN

Naša dolgoletna sodelavca, ljubljanski operativni
vodja Židanek Aleksander in strokovna
sodelavka iz Celja Manca Fistrič, sta v začetku
letošnjega leta skupaj napolnila 100 let.
Veselo in vedro sta dočakala ta dan,
ko stisnil v objem ju je sivi Abraham.
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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

