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k a ž i p o t

Sintalčkov intervju

Sintal v letu 2012
Glede na gospodarske razmere 
lahko v Sintalu ocenimo leto 2012 
kot uspešno. Varnost zagotavlja-
mo naročnikom in zaposlenim.

Pomlad prinaša več varovanj pri-
reditev na prostem, veliko pa smo 
tudi vgrajevali in dograjevali sis-
teme tehničnega varovanja.

Naši varnostniki in varnostnice 
so preprečili številne kraje,  mirili 
agresivneže, preprečevali zlorabe 
na bankomatih ...

1.200 km na kolesu

Naj varnostnika

Sintalček št. 60, junij 2013 

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500 izvodov 

• Urednica: mag. Jana Zakrajšek • Namestnik urednice: Grega 

Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Naročila na tel.: (01) 513 

00 10, e-mail: sintalcek@sintal.si • http://www.sintal.si

Zimskošportne pravljice
Srca Slovencev in Slovenk so med 
dolgo zimo greli junaki in juna-
kinje zimskih športov, ki so celo 
sezono nizali izjemne uspehe. 
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Zmagovalci
Matej Jazbinšek je na Planet TV 
dokazal, da zmore. V reševanju 
izpod ruševin pa sta se izkazala 
Sebastjan Leban in njegov pes Lon.

Razlagamo, kakšne praktične 
spremembe za uporabnike siste-
mov tehničnega varovanja je 
prinesla uvedba novih standardov.

Standardi v praksi

Trimesečje v koncernu

V Sintalovi mreži
Pogovarjali smo se s podpredsed-
nikom Košarkarske zveze Slovenije 
in ambasadorjem EuroBasketa 
2013, Radoslavom Nesterovićem.

Odlično varnostno osebje je eden 
od stebrov Sintalovega uspeha. 
Tokrat predstavljamo odlično delo 
Jožeta Borsana in Gorana Baraća.

Branko Cencelj se pripravlja na 
znameniti brevet Pariz-Brest-
Pariz, ki zahteva 1.200 kilometrov 
kolesarjenja v kosu.
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V Slovenijo se bo septembra 
zgrnilo več deset tisoč obiskoval- 
cev. Pripravljeni na evforijo Euro-
Basketa 2013?

EuroBasket 2013
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Z vlaganji v izobraževanje in 
usposabljanje ohranjamo visoko 
strokovnost in kakovost oprav-
ljenega dela.

Znanje za razvoj
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u v o d n a  b e s e d a

EuroBaSkET 2013
Košarkarska zveza Slovenije je sprejela izziv organizacije naj-
večjega športnega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. 
EuroBasket 2013 ni le največja športna prireditev doslej, je tudi 
velika priložnost, da se predstavimo svetu in pokažemo, kaj 
zmoremo. 

Šport povezuje ljudi, daje zagon, novo energijo in motivacijo, kar 
v teh kriznih časih še posebej potrebujemo, tako na osebni ravni 
kot v okviru celotne družbe. Tako velik projekt pa pomeni tudi 
neposreden zagon gospodarstvu. 

Sintal že dolga leta ponosno podpira številne lokalne in nacionalne 
športne aktivnosti. Prav je, da uspešna podjetja svoj uspeh delijo z 
družbo, v kateri delujejo. V Sintalu smo se odločili, da podpremo 
prireditev s sponzorskimi sredstvi, saj organizatorjem projekta 
EuroBasket 2013 zaupamo in smo prepričani, da bodo iz dogodka 
in z dogodkom naredili veliko dobrega za Slovenijo.

Sintal je bil izbran tudi za uradnega izvajalca varovanja Euro-
Basketa 2013. Varovanje tako velike prireditve zahteva od izva-
jalca, da ima odličen pregled nad varnostno situacijo, uspo-
sobljeno varnostno osebje in tehnologijo, ki pripomore k zago-
tavljanju varnosti. 

Prvenstvo EuroBasket 2013 bo varovalo več kot 500 varnostnic 
in varnostnikov koncerna Sintal. V predtekmovanju bo na petih 
lokacijah po Sloveniji dnevno angažiranih več kot 350 varnostnikov, 
v sklepnem delu v ljubljanskih Stožicah pa bo varnost na tekmah 
dnevno zagotavljalo preko 150 varnostnikov.

Veseli nas, da smo lahko del prestižnega in organizacijsko tako 
zahtevnega dogodka. Prepričani smo, da bo vsem, ki neposred-
no sodelujemo v projektu, kot tudi naši Sloveniji, ki je resda 
majhna, a ima ogromno potenciala, uspelo izpeljati najboljše 
prvenstvo doslej.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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"SEVEda Bo šlo!"

i n t e r v j u

Je med največjimi slovenskimi 
košarkarji vseh časov. Naš igralec 
z najuspešnejšo kariero v NBA, ki 
pa jo je pred kratkim zaključil. Brez 
obžalovanja, pravi, saj je dosegel do-
volj. Brez košarke pa ne more. Pogo-
varjali smo se s podpredsednikom 
Košarkarske zveze Slovenije in am-
basadorjem EuroBasketa 2013, Rado-
slavom Nesterovićem.

Rašo, na splošno prevladuje vtis, da ste ob 
bleščeči mednarodni karieri ostali skromni 
in prizemljeni, kar je pri ljudeh s tako izjem-
nimi uspehi redko. Čemu to pripisujete, od 
kje izvirajo vaše vrednote?

Menim, da vrednote izvirajo od doma, iz 
družine. Kar ti starši privzgojijo, ti ostane za 
celo življenje. Ne glede na to, kaj postaneš in 
kaj dosežeš, imaš osnovo, kulturo. Nič te ne 
more spremeniti, niti mednarodna slava niti 
moč. Če si pravilno vzgojen.

Večkrat poudarjate, da vam je najbolj 
pomembna varnost družine, pri čemer se 
zdi, da mislite predvsem na finančno var-
nost. Kaj pa bolj osnovna varnost?

Finančna plat pride in gre, bolj je pomembna 
varnost družine v smislu, da se gredo lah-
ko otroci ven igrat, pa da lahko hodijo sami 
v šolo, da se ne bojiš za vsak korak, ki ga 
naredijo. Menim, da bi bilo najbolje, če bi ime-
li otroci takšno otroštvo, kot smo ga imeli mi, 
ko smo se igrali zunaj, vsi skupaj, in ni bilo 
skrbi, da se bo komu kaj zgodilo. Poskušam 
biti čim bolj sproščen, nikoli pa ne veš, kaj si 
bo kdo zamislil.

Športno kariero ste končali, imate nove 
funkcije. Vam je kdaj žal, da na EuroBasketu 
2013 ne boste na parketu?

Ne, s tem sem se sprijaznil, ko sem končal 
kariero, dovolj je bilo. Bilo je super, a pred 
mano so novi izzivi, sedaj bom poskušal biti 
uspešen še v drugih krogih. 

Kot eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov in 
tudi kot funkcionar KZS imate res dober uvid v košarko – pa 
bodimo neposredni: kakšne so možnosti Slovenije na Euro-
Basketu 2013?

Že večkrat sem dejal, da je evforija zelo dobra stvar, ampak da 
je po drugi strani treba biti realen. Najprej je treba ugotoviti, 
kakšna sploh bo reprezentanca, saj je bila sezona naporna, bile 
so poškodbe, utrujenost. Hkrati pa lahko rečemo, da so tisti, 
ki bodo zraven, pripravljeni za reprezentanco dati vse od sebe.
Vse je možno, računam na prednost domačega igrišča in podporo 
navijačev – dostikrat, ko ti ne gre, te navijači napolnijo z dodatno 
energijo in z njo preobrneš tekmo. Upam, da bodo tekmovalci 
zdravi in da bodo, ko se začne prvenstvo, v najboljši formi.

Ste pa izpostavili tudi, da imamo Slovenci kratek spomin in 
da če recimo Tina Maze prihodnjo sezono ne bo uspešna, je 
ne bomo le pozabili, ampak jo poteptali. Ali reprezentančni 
igralec sploh lahko s srcem igra za takšno občinstvo?

Lahko, o tem med tekmo ne razmišljaš. Je pa dejstvo, da je 
športna kultura pri nas netolerantna. Veliko gledalcev zahteva 
uspehe, ob prvih neuspehih pa se bodo obrnili in na svoje 
športnike pozabili, po mojem neupravičeno. Šport je poklic kot 
vsak drug, le da je bolj izpostavljen javnosti. Treba je tudi razumeti, 
da za neuspehe niso krivi samo športniki.
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Rašo se je vrnil v Slovenijo po dvanajstih 
uspešnih sezonah v NBA.
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Poudariti moram, da ima naša košarkarska reprezentanca izjem-
no dobre navijače, ki spremljajo reprezentanco na tekmovanjih 
po vsem svetu; bili so v Turčiji, na Japonskem, vseh prvenstvih po 
Evropi ... Malo držav ima takšne navijače in res si zaslužijo poh-
vale. Kdor je stalno vpet v dogajanje, ni netoleranten in nega-
tiven. Netolerantni so tisti, ki se stvari ne posvečajo veliko, potem 
pa pametujejo iz naslonjača. Naša košarka in posebej naši 
košarkarski navijači so si zaslužili dogodek, kot je EuroBasket. Je 
zahvala tudi njim.

Katera ekipa je favorit?

Najprej moramo videti, v kakšni sestavi bodo prišle ekipe. 
Na prejšnjem evropskem prvenstvu je bila presenečenje 
Makedonija. Nanjo nihče ni računal, pa je bila na koncu četrta. 
Vedno je nekdo, ki preseneti.

Dostikrat ste rekli, da v Sloveniji opažate nerealen, uničujoč 
negativizem, sploh ko ste se vrnili iz ZDA – kako se lahko 
človek bori proti principu »ne bo šlo«?

Vse bo šlo, stvari, ki si jih želimo, se je treba samo lotiti in ved-
no ostati pozitiven. A hkrati moramo biti realni – da ne bomo na 
primer mislili, da smo kot domačini upravičeni do medalje. Tudi 
Litvanci je niso dobili, ko so bili domačini EuroBasketa 2011, in 
pred tem tudi Poljaki ne. Imamo dobro reprezentanco, ampak 
dobro reprezentanco imajo tudi drugi. Vemo, da je imela Slovenija 
včasih osem, devet NBA igralcev, zdaj imamo samo še dva. Nivo 
košarke pri nas je šel malo dol.

Glede organizacije EP še ni vse dorečeno.

Mogoče kaj ne bo, kot je bilo predvideno na začetku. Nekaj se 
drugače postavi, vendar tega nihče ne čuti, ne občinstvo, ne igralci.

Treba se je truditi, tudi improvizirati, prilagajati.  
Nihče ne bo gledal, ali ima dvorana takšne 
sedeže ali drugačne. Ko prideš na tekmo, 
prideš navijat in uživat.

Kaj menite o kreativnih pristopih EuroBas-
keta 2013, kot je bila recimo tekma pod 
zemljo?

Fantje in dekleta, ki pripravljajo te stvari, si 
zaslužijo čestitke. Ljudje na to včasih gledajo kot 
na zapravljanje denarja, v resnici pa se porabijo 
minimalna sredstva - saj je že proračun mini-
malen. Pomenijo pa ogromno promocijo ne le 
EuroBasketa 2013, temveč tudi Slovenije kot 
države. Krize bo enkrat konec, države pa osta-
jajo. Treba je narediti čim boljšo promocijo za 
turiste, privabiti čim več ljudi.

In še zadnje vprašanje: lahko bi bili v pen-
ziji, pa sprejemate nove, zahtevne naloge. Bi 
vam bilo brez obveznosti dolgčas?

Vsekakor. Ne moreš cel dan gledati televizije ali 
sedeti doma. Moraš početi nekaj, kar te zanima, 
kar te veseli.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

"Naša košarka in posebej naši 
košarkarski navijači so si zaslužili 
dogodek, kot je EuroBasket 2013. 
Je nagrada tudi zanje."

Legendarni košarkar Radoslav Nesterović z Lipkom, 
maskoto EuroBasketa 2013.
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V Sintalu smosdfsdena kot med 

ljubljanskimi.

Uspešnosdfit (41 : 12), oblačila (26 : 16) in koz-

metiko (1sdfkov.

pripravil Grega Zakrajšek

Priprave na varovanje EuroBasketa 2013.  
Na sliki sodelavci 2013 na osrednjem prizorišču, v 
Areni Stožice, med ogledom lokacije. V Areni bo za 
varnost skrbelo več kot 150 varnostnikov Sintala.

v a r o v a n j e  p r v e n s t v a

Koncern Sintal je ekskluzivni izvajalec 
varovanja in ponosni sponzor

EuroBasketa 2013.
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v a r o v a n j e  p r v e n s t v a

NajVEčja prirEdiTEV  
V ZgodoViNi SloVENijE

Evropsko prvenstvo v košarki se bliža. Sintal je uradni 
izvajalec varovanja tega dogodka, o pripravah z naše 
strani so na naslednjih straneh več povedali vodje varo-
vanja vseh petih prizorišč. O organizaciji tekmovanja pa 
smo se pogovarjali z Alešem Križnarjem, direktorjem  
EuroBasketa 2013.

Vstopnice za EuroBasket 2013 so že sedaj med najbolj proda-
janimi vstopnicami v Sloveniji. Ste zadovoljni z odzivom?

Z odzivom smo zaenkrat zadovoljni, a konkretnejše komentarje 
glede prodaje vstopnic bomo lahko podajali šele po prvenstvu, ko 
bo slika povsem jasna. Je pa trenutno največ zanimanja za finale, 
za katerega vstopnic trenutno ni več na voljo, in za vse morebitne 
tekme Slovenije.

Kje ste že promovirali EuroBasket 2013?

Doslej smo obiskali Španijo, Nemčijo, Srbijo, Italijo, Hrvaško, 
Rusijo in Veliko Britanijo, kjer smo pripravili posebno novinarsko 
konferenco za košarkarske medije na finalnem turnirju Evrolige, 
naša turistična agencija Palma je bila prisotna še v Izraelu, 
Ukrajini, na Češkem, na tak ali drugačen način pa so načrtovani še 

obiski ostalih držav nekdanje Jugoslavije in Turčije. 

Rdeča nit promocije je predstavitev EuroBasketa 2013, Slove-
nije in mest gostiteljic, pridobivanje kontaktov ter medijskega in 
oglasnega prostora za povečanje prodaje vstopnic in aranžmajev. 

Je majhnost Slovenije težava?

Majhnost države želimo izkoristiti v pozitivno 
smer, tako recimo EuroBasket 2013 promo-
viramo kot prvi EP, na katerem si bodo lahko 
košarkarski navdušenci ogledali tri tekme na 
dan v treh različnih krajih. V majhni državi je 
lažje organizirati prevoze, reprezentance bodo 
imele na voljo več časa za počitek in regene-
racijo, saj bodo ob selitvah iz kraja v kraj poto-
vale manj časa, prav tako je logistika precej 
lažja v majhni državi kot v večji.

Na kateri dosežek ste najbolj ponosni?

Doslej smo verjetno najbolj ponosni na izpeljani 
žreb v Postojnski jami, saj je bil to logistično, 
časovno in finančno najtežji zalogaj, ki pa se je 
več kot izplačal, saj smo na račun prvega žreba 
v zgodovini pod zemljo in prve košarkarske tek-
me v naravni jami dobili izjemno veliko pohval. 
Tujim zvezam in mednarodnima košarkarskima 
organizacijama FIBA in FIBA Europe ter vsem 
košarkarskim navdušencem smo znova doka-
zali, da smo sposobni organizirati inovativne 
projekte, s tem pa smo napovedali, da bo tak 
tudi EuroBasket 2013. 

Imate že rezerviran dopust z začetkom 23. 
septembra?

Ne še, pa tudi 23. septembra se ta ne bo začel. 
Po EuroBasketu bo namreč potrebno urediti 
mnogo papirjev in poročil, analizirati minulo 
delo in izpolniti podobne obveznosti, preden 
podjetje EP 2013, d.o.o. zapremo in zgodbo, 
verjamem, da zelo uspešno, tudi zaključimo.
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Direktor EuroBasketa 2013 Aleš Križnar s 
košarkarsko legendo Ivom Daneuom.

Takšna bo 
uniforma 

varnostnikov 
Sintala na 

EuroBasketu 
2013. Brez žoge, 

seveda.
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Celje, Arena Celje
Vodja varovanja Ferdo Krošl

"V celjski Areni bo za varnost med tekmovanjem EuroBasket 2013 
skrbelo kar 110 varnostnikov. Vodje sektorjev sestankujejo na 
štirinajst dni, seznanjeni smo s specifikami dvorane, na tlorisih je 
že narisano, kje bodo stali varnostnice in varnostniki - ponekod že 
poimensko. Dobro sodelujemo s policijo in občino. Pri izbiri var-
nostnikov za varovanje te prireditve smo kot vedno pozorni na to, 
da je na vsakem delovnem mestu oseba, ki je delu dorasla. Zaradi 
mednarodnosti dogodka je denimo pomembno tudi znanje tujih 
jezikov. Veliko truda bomo morali vložiti tudi v usposabljanje pro-
stovoljcev, ki nam bodo dodeljeni v pomoč."

Jesenice, Arena Podmežakla
Vodja varovanja Gojko Milovanović

"Žreb je na Jesenicah združil reprezentance, katerih navijači vel-
jajo za zelo ognjevite, hkrati pa so nam te dežele tudi geografsko 
zelo blizu in iz njih pričakujemo veliko obiskovalcev. Večjih težav ne 
pričakujemo, k večji varnosti pa bodo pripomogli tudi preventivni 
ukrepi, predvsem gre za preprečevanje vnosa prepovedanih snovi. 
Priprave so obsežne, vendar je potrebno poudariti, da se na vsako 
prireditev pripravljamo enako resno. Ob tem se lahko pohvalimo 
denimo z uspešnim varovanjem pokala Vitranc in poletov v Planici, 
kjer je obiskovalcev celo več. Imamo jasno vizijo, kako bo potekalo 
naše delo. Ni nas strah, pravzaprav že komaj čakamo."

Več deset tisoč mednarodnih obisk-
ovalcev, od gorečih navijačev do 
poslovnežev in zahtevnejših turistov, bo 
septembra v Slovenijo prišlo spremljat 
največjo prireditev v zgodovini države. 
Še preden je organizacijski odbor oz-
nanil 100 dni do začetka, so vodje va-
rovanja vseh petih lokacij tekmovanja 
lahko mirno zagotovili, da smo v Sin-
talu odlično pripravljeni na varnostne 
izzive EuroBasketa 2013.

"Priprave potekajo že od začetka leta," je 
povedal Milan Germ, Sintalov glavni vodja 
varovanja EuroBasketa 2013. Prireditev bo 
gostilo pet dvoran na štirih koncih Slovenije: 
Arena Celje, koprska Bonifika, Arena 
Podmežakla na Jesenicah ter v Ljubljani 
Arena Stožice in Hala Tivoli. Vsako od prizorišč 
ima tudi svojega lokalnega vodjo varovanja, ki 
je zadolžen za načrtovanje in bolj praktično 
organizacijo varovanja. Vsak od teh profesi-
onalcev ima obilico izkušenj z varovanjem pri-
reditev, hkrati pa je do podrobnosti seznanjen 
z varovanim objektom.

V jeseniški dvorani Podmežakla bo za varnost skrbelo okoli 80 varnostnikov 
Sintala. Na sliki del ožje ekipe, spredaj vodja Gojko Milovanović.

pripraVljENi

Redni sestanki vodij varovanja z vseh koncev 
Slovenije. Za govorniškim pultom:  
Milan Germ, vodja varovanja EuroBasketa 2013.

"Kot vedno smo pozorni, da je na vsakem delovnem 
mestu oseba, ki mu je dorasla." Na sliki: del ožje ekipe 

varovanja Arene Celje s Ferdom Krošlom na čelu. 



9

v a r o v a n j e  p r v e n s t v a

Koper, dvorana Bonifika
Vodja varovanja Marko Lakota

"Tekmovanje EuroBasket 2013 je kot dober oglas zelo zanimivo za 
Slovenijo in tudi za Koper kot turistično mesto. Izziv varovanja je 
velik, saj bo prireditev nekaj posebnega. Pri pripravah smo na vezi 
tudi s policijo, skupaj smo opravili ogled dvorane in zunanjosti, 
prevetrili možnosti in nevarnosti. Sicer imamo z velikimi športnimi 
prireditvami v dvorani Bonifika že obilico izkušenj. Temeljito se pri-
pravimo na vsako prireditev, navajeni smo tudi tega, da vsak naš 
korak spremljajo televizijske kamere. EuroBasket 2013 ne spada 
med rizične prireditve z vidika potencialnih navijaških izgredov, 
kljub temu je pametno delovati preventivno, predvsem bomo pozor-
ni na poskuse vnosa nevarnih predmetov. Na prizorišču nas bo 80, 
prisotni pa bomo tudi na drugih lokacijah, na primer v hotelih."

Arena Stožice, Ljubljana
Vodja varovanja Aleksander Židanek

"Septembra bo Arena Stožice osrednje prizorišče EuroBasketa 
2013, gostila bo tudi finalno tekmo. Kot vemo, je za prireditve 
EuroBasketa v Stožicah veliko zanimanja, za finalno tekmo tako že 
ni več na voljo vstopnic. Ponosni smo, da lahko skrbimo za varnost 
te velike in ugledne prireditve. Arena Stožice že zaradi velike kapa-
citete ne more biti nezahtevna glede varovanja prireditev. Ekipa 
Sintala odlično pozna njene specifike, saj se lahko pohvalimo z le- 
pim številom športnih prireditev, ki smo jih uspešno varovali tu- 
kaj. Seveda ima vsaka prireditev svoj načrt varovanja, EuroBasket 
pa je sploh nekaj posebnega, zato smo si vodje sektorjev že ogledali 
vsak element, vsako mesto varovanja po načrtu varovanja, ugotovili 
možne težave in pripravili rešitve. V Areni bo stalno okoli 140 var-
nostnikov Sintala, še 20 pa v okolici. Od sodelavcev pričakujem, da 
se bodo izkazali ne le z odličnim zagotavljanjem varnosti, temveč 
tudi s prijaznostjo, brezhibnim videzom in uglajenostjo."

Hala Tivoli, Ljubljana
Vodja varovanja Mirko Trivić

"Dvorana Tivoli je zgodovinska in veseli me, da sem v ekipi, ki bo tu 
skrbela za varovanje EuroBasketa 2013. Na prireditvenem prostoru 
bo 80 varnostnikov in varnostnic. Vodje posameznih sektorjev so 
se že dodobra seznanili s svojimi področji; od parkirišča do vhodov, 
parketa, VIP prostorov ... Naša ekipa je odlična. Vsem je zanimivo 
sodelovati v mašineriji EuroBasketa, biti del varnostnega osebja 
evropskega prvenstva. Veseli me tudi, da veliko varnostnikov obvlada 
tuje jezike, saj nam bo to prišlo zelo prav. Kot zanimivost pa lahko 
povemo, da bo v Tivoliju prisotna tudi izraelska obveščevalna služba 
Mosad, ki spremlja izraelske športnike po svetu že od leta 1972."

"Naša ekipa je odlična." Za varnost v Hali Tivoli bodo 
skrbeli fantje in dekleta pod taktirko vodje Mirka Trivića.

Osrednje prizorišče prireditve EuroBasket 
2013 bo Arena Stožice. Vodja varovanja 

Aleksander Židanek z ožjo ekipo.

Ekipa varovanja Bonifike: "Temeljito se pripravimo 
na vsako prireditev, navajeni smo tudi, da vsak 

naš korak spremljajo televizijske kamere."
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v  š t e v i l k a h

izobrazbena struktura zaposlenih*

izobrazba VIII. stopnje 3

izobrazba VII. stopnje 56

izobrazba VI. stopnje 59

izobrazba V. stopnje 539

izobrazba IV. stopnje 736

izobrazba ostali 510

Skupaj: 1.903

dosežki v letu 2012
prijeti vlomilci 21 

preprečene kraje v trgovinah 621

preprečeni - pogašeni požari 34

zaznani izlivi vode 31

Leto 2012 je bilo za podjetja koncer-
na Sintal glede na gospodarske raz-
mere uspešno. Povečali smo število 
zaposlenih, prihodke iz poslovanja, 
število tehnično varovanjih objektov 
in število vozil.

osnovni podatki*

letni prihodki v tisoč EUR 53.349

število zaposlenih 1.903

število tehnično varovanih objektov 15.912

število fizično varovanih objektov 535

število vozil 368

* podatki na dan 31. 12. 2012

Tudi v letu 2012 smo veliko vlagali v 
izobraževanje zaposlenih in v razvoj 
naših storitev, kar se odraža v kako-
vosti naših storitev in zaupanju naših 
naročnikov.

SiNTal V lETu 2012
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V prejšnji številki smo opozorili, da je s 26. marcem 
zakonodaja na področje tehničnega varovanja pri-
nesla pomembne novosti. Elementi tehničnega var-
ovanja morajo biti usklajeni s predpisanimi standardi. 
Razložili smo tudi, kaj posamezni standardi pomenijo. 
Kakšne pa so praktične spremembe za uporabnike?

Kot vemo, morajo biti odslej vsi elementi sistemov tehničnega 
varovanja opremljeni z veljavnimi certifikati, ki jih razvrščajo v var-
nostne razrede. Največ sprememb bodo uporabniki protivlomnih 
sistemov čutili zaradi prehoda z varnostnega razreda 2 na razred 
3. Pri nas je najbolj razširjena oprema, ki spada v 2. varnostni 
razred, pri čemer imajo naši naročniki montiranih tudi kar nekaj 
alarmnih sistemov razreda 3, ki so bili zaradi neobveznosti upo-
rabe standardov programirani kot razred 2. Večina uporabnikov je 
tako navajena na uporabo sistemov v tem razredu. 

"Neprijazen do vlomilca," a tudi manj "udoben"
Varnostni razred 2 je predviden za manj zahtevne objekte, kar 
dovoli tudi bolj »uporabniku prijazno« uporabo sistema. Nudi mu 
kar nekaj udobja pri uporabi, na primer izpis informacij o stanju 
objekta (kateri sektorji so vklopljeni, ali je bil sprožen alarm, itd.). 
Razred 2 omogoča tudi »hitre vklope«, kar pomeni vklop alarma 
brez vnosa uporabniške kode. 

Varnostni razred 3 zaradi večje varnosti (poudarek na »neprija-
zen do vlomilca«) tudi uporabniku prinaša več težav pri delu z 
njim. Ni hitrih vklopov brez kode, na tipkovnici niso vidne infor-
macije o stanju sektorjev (vklopljen/izklopljen) in sproženih alar- 
mih. Te informacije lahko vidi samo, če vpiše svojo kodo. Tudi 
potem sistem pokaže samo stanja tistih sektorjev, ki jih uporabnik 
lahko vklaplja, stanja ostalih sektorjev ne vidi.

Kaj gre skupaj in kaj ne
Pomembnejša sprememba je, da razred 2 ne 
dovoljuje kombiniranih protivlomno-požarnih 
alarmnih central. Za javljanje požara bo potreb-
no namestiti ločeno protipožarno centralo.  
Naslednja težava je prenos sporočil o požaru in 
napaki. Do sedaj smo ta sporočila prenašali s 
pomočjo protivlomne centrale, ki je imela cer-
tifikat EN54. Ker sedaj veljavni standardi kom-
biniranih central ne poznajo, ta rešitev ni več 
mogoča. Prenos sporočil je dovoljen s pomočjo 
komunikatorja, ki ustreza standardu EN54-
21. V Sintalu lahko poskrbimo za vgradnjo 
ustreznega vmesnika. 

Varnostni razred 3 pa zahteva tudi vgradnjo kom-
biniranih (infrardečih + mikrovalovnih) javljal-
nikov, ki imajo funkcijo »antimasking« - javljajo 
prekrivanja javljalnika. Hkrati razred 3 ne pozna 
brezžičnih sistemov, kar pomeni, da moramo, če 
želimo sistem nadgraditi na razred 3, nadomes-
titi vse brezžične javljalnike z žičnimi.

Nadgradnja prenosa sporočil 
Standard za prenos sporočil razvršča sisteme v 
razrede ATS (ATS1 do ATS6). Prenos sporočil po 
telefonski liniji je razreda ATS 2. Varnostni raz-
red 3 pa zahteva prenos sporočil razredov ATS 
4 ali ATS 5, zato za prenos sporočil ne moremo 
uporabiti telefonske linije.

Vse obravnavane težave so rešljive z opremo 
podjetja Satel. Za varnostni razred 3 lahko 
uporabimo alarmno centralo Integra 128 plus. 
Za prenos sporočil v razredu ATS4 lahko upora-
bimo GPRS vmesnik Satel GPRS-T1, za razred 
ATS5 pa ethernet vmesnika ETH-1 ali ETH-2.

Marko Dolanc, univ.dipl.inž.el.
projektant

z n a n j e  z a  r a z v o j

NoVi STaNdardi V prakSi

"Največ sprememb bodo 
uporabniki čutili zaradi 
prehoda z varnostnega 
razreda 2 na razred 3."

Naročnikom ob 
spremembah 
stojimo  
ob strani. 
Predstavnike 
bank in trgovin 
smo povabili na 
predavanja o 
novih standardih 
za elemente 
tehničnega 
varovanja.

Marko Dolanc, univ.dipl.inž.el.
projektant
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Nadgrajevali so tudi svoje znanje s področja reševanja iz dvigal, var-
nega rokovanja z orožjem, pooblastil varnostnikov, udeležili so se 
tudi predavanja o zakonu o varovanju javnih zbiranj v organizaciji 
Ministrstva za notranje zadeve ...

Tudi operaterji v varnostno nadzornem centru so se seznanili 
z različnimi novostmi in izboljšavami: v programski opremi, ki jo 
uporabljajo pri svojem delu; o pridobivanju ključnih informacij po 
pregledu objekta; rokovanju z alarmnimi centralami ter s spre-
membami zakonodaje.

V oddelku tehnike so lani organizirali 33 izobraževanj. "Pog-
labljali smo strokovna znanja s področij protivlomnih in 
protipožarnih alarmnih sistemov, dimnih denarnih pasti, pro-
gramiranja sistemov tehničnega varovanja, seznanjali smo se 
tudi z novostmi glede alarmnih sistemov varnostne stopnje 3 in 
poti prenosa signalov tehničnega varovanja," je naštel direktor 
tehnike Bernard Debevec. 

Varstvo pri delu
Nova znanja strokovnih sodelavcev oddelka varstvo pri delu segajo 
od področij izrednih dogodkov v hotelih do novih pravilnikov ter 
meritev hrupa in vibracij na delovnem mestu pa do varnosti in 
zdravja pri delu pri vzdrževalnih in gradbenih delih.

odličNi SodElaVci 
So Naša prEdNoST

Sintal se ukvarja s storitvenimi de-
javnostmi, kar pomeni, da so med 
našimi poglavitnimi prednostmi odlični 
sodelavci. Z vlaganji v izobraževanje in 
usposabljanje ohranjamo visoko stro-
kovnost in kakovost opravljenega dela.

Izobraževanja vseh zaposlenih prilagajamo tako 
zakonskim obveznostim kot potrebam trga. Na 
ta način držimo tempo z nenehnimi spremem-
bami in dolgoročnejšimi trendi, kar se odraža v 
zadovoljstvu naročnikov in seveda konkurenčnih 
prednostih družbe Sintal.

Pregled izobraževanj v letu 2012
Varnostno osebje
Vse varnostno osebje sektorja fizično varovanje 
se je v letu 2012 udeležilo zakonsko določenih 
internih strokovnih usposabljanj, po katerih so 
morali opraviti tudi preverjanje znanja (več v 
okvirčku). Poleg tega so se dodatno strokovno 
izobraževali med drugim za reševanje iz dvigal, 
s področij varstva pred ionizirajočimi sevan-
ji, teoretične in praktične uporabe strelnega 
orožja, varstva pri delu in varstva pred požarom, 
za uporabo plinskih razpršilcev ter za delo s 
pretočnimi rentgenskimi napravami.

Sodelavci iz oddelka intervencije so opravili novo 
obvezno specialistično izobraževanje za prevoz in 
varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
in že utečena zakonsko določena obdobna stro-
kovna usposabljanja. 

"S stalnim izpopolnjevanjem držimo 
tempo z nenehnimi spremembami 
in dolgoročnejšimi trendi, kar se 
odraža v zadovoljstvu naročnikov 
in seveda konkurenčnih prednostih 
družbe Sintal."

mag. Lili Šmalc Pajk 
direktorica kadrovske službe

Širina. Izobraževanja zajemajo obsežna 
področja stroke. Na primer, opravljena obvez-
na usposabljanja za osebje fizičnega varovanja 
zagotavljajo poznavanje vsebin Zakona o zaseb-
nem varovanju, Kazenskega zakonika, Zakona 
o javnih zbiranjih, Zakona o varstvu osebnih 
podatkov, Zakona o tajnih podatkih, Zakona 
o varstvu JRM, Zakona o delovnih razmerjih, 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o 
varstvu pred požarom, Pravilnika o načinu pre-
voza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih 
pošiljk, prve pomoči in področja komunikacije. 
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Ekipa strokovnjakov za čiščenje v Sintalu Eko razume, 
da profesionalno čiščenje ni enostavno opravilo, ki ga 
lahko opravlja vsakdo. Treba se je neprestano učiti.

Kakovostno čiščenje zahteva usposobljenost, natančnost, hitrost 
in iznajdljivost. Vedno pogosteje se na terenu srečujemo denimo z 
novimi in dragocenimi materiali, ki jih je potrebno prepoznati, pa 
različnimi površinskimi obdelavami površin. Potrebno je izbirati 
prave postopke in čistila. Naše čistilke se, kadar so v dvomih, vedno 
lahko zanesejo na pomoč svojih vodij, pred kratkim pa smo orga-
nizirali tudi seminar. Obravnavali smo čistilne pripomočke, čistilna 
sredstva (od doziranja do nevarnosti in možnosti poškodb površin), 
pomembnost ločevanja odpadkov in druge teme. 

Anica Škraba 
vodja čiščenja

čiščENjE iN učENjE "Dobro usposobljeno 
čistilno osebje je naša 
prednost."

Na seminarju smo obravnavali tudi 
izpostavljene težave iz prakse.

Razvoj
Direktor razvoja Boštjan Kurmanšek je povedal, da so se 
izobraževali na področju radijskih sistemov, Active directory, vi-
deo sistemov NVR, operacijskih sistemov v oblaku in SQL sistema 
2011, njihov predstavnik pa se je udeležil tudi sejma IfSec.

Projektiva
V sektorju projektiva so se udeležili seminarja kripto-zaščite v 
zasebnem varovanju ter sodelovali pri izobraževanjih v oddelkih 
tehnike in komerciale.

Tudi v ostalih sektorjih se zaposleni redno izobražujemo in 
seznanjamo z novostmi, ki nam omogočajo, da sledimo trendom, 
jih soustvarjamo in izboljšujemo.

mag. Lili Šmalc Pajk 
direktorica kadrovske službe

Varna uporaba strelnega orožja.
Varnostniki pri opravljanju nalog, ki 

so z vidika varnostne ogroženosti bolj 
izpostavljene, nosijo orožje. Za njegovo 
uporabo se morajo stalno usposabljati, 

čeprav si vsak želi, da ga ne bi bilo 
nikoli potrebno uporabiti. V začetku 

maja so se varnostniki in varnostnica 
Sintala Celje usposabljali na strelišču 
Dušana Poženela v Rečici pri Laškem.

Razvoj: Prihodnost varnostnih tehnologij.
"V prihodnosti bo prevladala IP/GSM 
tehnologija. Pri varnostnih sistemih za dom 
je močan trend kombiniranja mobilnih 
tehnologij z varovanjem. Uporabniki želijo 
s svojim pametnim telefonom nadzorovati 
alarmni sistem in gledati posnetke videonad-
zornih kamer. Na trgu za zahtevnejše upora-
bnike (podjetja, banke ...)  je najvidnejše 
premikanje v smeri integracije različnih 
sistemov. Ta trg zahteva zanesljiv nadzor s 
strani podjetja, ki izvaja monitoring, tako da 
pričakujemo nadaljnji razvoj na področju 
komunikacije," je povedal Mateusz Krawiec 
iz podjetja Satel, ki je proizvajalec elementov 
sistemov tehničnega varovanja.

Anica Škraba
dipl.san.inž, Sintal Eko
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TriMESEčjE V 
koNcErNu SiNTal

Spodnja štajerska
od BorilNih VEščiN do koZMETikE 

Pomlad je prinesla številne dogodke. Naši varnostniki so bili prisotni na 
tradicionalnih maturanskih plesih, prvomajskih shodih, različnih sejmih, 
kot so Flora, Poroka in Altermed ter Sejem kozmetike in frizerstva, pred-
vsem pa na različnih športnih prireditvah. 

Varovali smo v Celju najbolj zaželene in obiskane rokometne tekme, pa tudi 
revije borilnih veščin (med drugim mednarodno prvenstvo v taekwondoju) 
ter nogometne in košarkaške tekme. 

ljubljana z okolico  
Na NikE cup u14 TEkMoValo kar 20 rEprEZENTaNc

Tudi v Ljubljani z okolico smo v pomladnih mesecih izkoristili 
veliko priložnosti, da se izkažemo na področju varovanja prireditev. 
Znanstival, ki ga je že petič organizirala Hiša eksperimentov, je na 
ulice Ljubljane prinesel več kot 70 znanstvenih šovov v izvedbi izjem-
nih in malce posebnih znanstvenikov z vsega sveta. Varovali smo tudi 
veliki sprejem zimskih športnikov na Kongresnem trgu v Ljubljani, pa 
tekme rokometnega kluba Krim v ligi prvakinj in Nike cup U14, kjer 
se je pomerilo kar 20 reprezentanc. S fizičnim varovanjem smo pričeli 
tudi na objektih Hidrie, Konusu in EPS izolacijah, obseg fizičnega 
varovanja pa smo povečali tudi za Si.mobil.

Tehnične sisteme smo med drugim vgradili ali dogradili v prostorih pod-
jetij Knauf Insulation, Filc, Hit Preles, in Ilirija, trgovini Intersport v BTC-
ju, univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in v novih poslovalnicah 
Delavske hranilnice, zaključili pa smo tudi dela v objektih Intereurope v 
Ljubljani. Dograditve sistemov tehničnega varovanja smo izvedli tudi v 
poslovalnicah Si.mobila, Mercatorja, OMV Slovenija in Pošte Slovenija. 
Naši interventi se po novem odzivajo tudi na alarme iz novih objektov 
Zavarovalnice Triglav, iz Zlatarne Celje, Biringa, MDK, Masterlina, Luks 
studia, Studia P, vrtca Šentvid, Moto trada, Visionecta in Biobanke Trzin.

Razcvet pomladi pomeni več varovanj 
prireditev na prostem, hkrati pa smo 
veliko vgrajevali in dograjevali sisteme 
tehničnega varovanja.

Zgornja štajerska  

Ekološki aVToBuSi žE po MariBoru

Marca smo začeli sodelovanje z mednarodnim pod-
jetjem TAM Durabus, ki je zagnalo proizvodnjo v 
prostorih bivše Tovarne vozil Maribor na območju 
poslovno proizvodne cone Tezno. Varovali bomo proiz-
vodnjo tovornih vozil in ekoloških avtobusov, ki so se 
poskusno že zapeljali po Mariboru. S tehničnimi siste-
mi varovanja smo opremili Hotel Zarja na Pohorju, 
dogradili smo varnostne sisteme Plinarne Maribor in 
zaključili dela na novi Medicinski Fakulteti v Mariboru. 
Za varnost smo poskrbeli na dobrodelnem koncertu 
za otroke z avtističnimi motnjami, koncertu hrvaške 
zvezde Danijele ter prijateljski nogometni tekmi med 
Javnim podjetjem Marprom in LPP.

Znanstival, ki ga je organizirala Hiša eksperimentov, je 
postregel z mnogimi zanimivostmi, pa še poučen je bil.

Navijači rokometne tekme Krim : Larvik so bili močno razgreti. 
Za dobro varovanje smo prejeli priznanje od organizatorja.

V Celju smo uspešno varovali več sejmov.
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Notranjska 
prVi Maj pod NaNoSoM

Na varnostno-nadzorni center smo priklopili več objektov, izvajamo pa 
tudi več obhodnih varovanj objektov, med večjimi je Perutninarstvo Pivka. 
Za prvomajske praznike smo uspešno varovali kresovanje v Šmihelu pod 
Nanosom, pospešeno se pripravljamo na varovanje kolesarske prireditve 
Vzpon na Mašun in na jesensko varovanje EuroBasketa 2013.

gorenjska 
uSpEšNo gaSili raZgrETE SiTuacijE

Prihod pomladi je na Gorenjskem minil v znamenju zimskih športov, 
saj so se varnostniki pošteno namučili z zagotavljanjem varnosti na 
pokalu Vitranc v Kranjski Gori in Open Airu Planica 2013. Kljub mrazu in 
vročekrvnosti nekaterih obiskovalcev so varnostniki poskrbeli za varen 
prihod in odhod tekmovalcev ter obiskovalcev. 

Dogajanje v Kranjski Gori je popestril tudi Q-Max Party s skupinama Elvis 
Jackson in Siddharta. Po končanem dogajanju na snegu pa smo poskrbe-
li tudi za varnost vseh žensk v Casinoju Tivoli, kjer so nastopali vroči 
fantje Total Knockout. Tudi letos so nam organizatorji zaupali varovanje 
Mednarodnega badminton turnirja v Medvodah.

Tehnične sisteme varovanja smo vgradili v podjetjih Opeka, Kovinar, Grad, 
Eurosol in restavraciji Podvin. Varovanje svojih objektov so nam zaupali 
tudi El-Tec Mulej, Jeko-In, Tržiški muzej, Kompas Bled, Oniks Invest, 
BJM, Termopol, osnovna šola in vrtec Gorje, Albastar, TBJ, Fess, knjižnica 
Bohinjska Bistrica.

posavje 
priklopili črpalkE

Na Lisci smo poskrbeli za varno proslavo prvega maja, v Brežicah pa za 
varen potek prireditve ob 11. obletnici picerije Italija. V aprilu smo pričeli 
s fizičnim varovanjem poslovnega objekta BGS Elektronika v Brežicah, na 
varnostno-nadzorni center pa smo priklopili brežiško mestno hišo, trgo-
vino Procarp, več stanovanjskih objektov in tudi vse bencinske servise 
Petrola v Posavju.

Tudi letos smo varovanje prireditev v Planici, ki jih je 
obiskalo več kot 50 tisoč gledalcev, izpeljali odlično.

dolenjska 
MoBilNE hišE pod NadZoroM

Naši tehniki so na varnostno-nadzorni center pridno 
priklapljali nove objekte, med večjimi eno izmed vodil-
nih evropskih podjetij v proizvodnji mobilnih hiš Sun 
Roller Adriatica, vse bencinske servise Petrola na 
Dolenjskem, Utris v Novem mestu in objekt podjetja 
Ilko v Trebnjem. Poskrbeli smo za varnost na tradi-
cionalni proslavi ob prvem maju na Debencu, sejmu 
Jožefovo 2013 v Novem mestu, na prireditvi tajskega 
boksa Enfusion live 4, varovali pa smo tudi Maturanski 
ples v restavraciji Tango Otočec, 14. Novomeški tek in 
tekme prvoligaša RK Trimo Trebnje.

prekmurje in prlekija 
kaSaškE dirkE

Po novem sodelujemo s kasaškim klubom Ljutomer; 
izvedli smo že prvo varovanje kasaških dirk. Varovali 
smo tudi Pomurski sejem, pa še koncerta skupin 
Magnet in Psihomodo pop v Murski Soboti.

Na Enfusionu live 4 so se pomerili 
mojstri tajskega boksa.

V Trebnjem smo varovali tudi rokometne tekme.
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kočevje 
Na rafTaNjE Na kolpo

Na varnostno-nadzorni center smo priklopili gostilno Mihelič in trgo-
vino Cunami, kjer ob alarmu opravljamo tudi intervencije. Videonadzorni 
sistem smo posodobili v gimnaziji Kočevje, prav tako protivlomni sistem v 
osnovni šoli Stara Cerkev. Naši varnostniki in varnostnice so varovali tradi-
cionalno prireditev za praznik dela Kolpa raft, varnostniki v trgovinah pa 
so uspešno preprečevali tatvine.

koroška
poSloVNo uSpEšNi iN doBrodElNo akTiVNi

Posodobili smo informacijsko opremo v vseh sektorjih ter uspešno izvedli 
interna izobraževanja v tehniki, intervenciji in v sektorju fizičnega varovan-
ja. Po novem med drugim izvajamo tehnično varovanje za Studio Lebri, 
Pronorm, Steber, Maxen v Mežici in Delavsko hranilnico na Ravnah na 
Koroškem. Dogradili smo protipožarne in protivlomne sisteme v Preventu 
Lamitex, v  Preventu Globalu in v Intereuropi na Otiškem Vrhu. Varovali 
smo prireditve v organizaciji Javnega zavoda Vetrnica, Spoturja in Mestne 
občine Slovenj Gradec, pogodbo za 24-urno fizično varovanje pa smo skle-
nili s podjetjem Okroglica TT. Pomagali smo tudi pri izvedbi dobrodelnih 
prireditev v organizaciji Lions Kluba in Rotary kluba ter na prireditvi Naj 
topel želodec ogreje srce.

Sintal Eko 
poMladaNSkE oSVEžiTVE

V spomladanskem obdobju so se spet pričela generalna čiščenja, oprav-
ljamo predvsem čiščenja oken in okenskih okvirjev ter tekstilnih talnih 
površin. Veliko je tudi čiščenja pohištva in priprav počitniških kapacitet na 
novo sezono. Na področju upravljanja in vzdrževanja smo se z Biotehniško 
fakulteto dogovorili za izvajanje nadzorne funkcije nad vzdrževanjem 
oddelka za zootehniko v Grobljah. Upravljamo in vzdržujemo poslovni 
objekt Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani. Intenzivno pote-
kajo redni letni zbori z lastniki poslovnih in stanovanjskih objektov, na ka-
terih se predstavi poročilo upravnika za preteklo leto ter sprejema načrt 
vzdrževanja za tekoče leto oziroma večletni načrt vzdrževanja.

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i

južna primorska 

kopEr Na dlaNi

Začeli smo s fizičnim varovanjem številnih objektov, 
med drugim sodišč v Kopru, Piranu, Postojni, Ilirski 
Bistrici in Sežani, objektov podjetja Kras v Sežani in 
Sečovljah, v prostorih upravne enote Koper, v kopr-
skem gledališču, novem objektu Hypo banke, v Hidrii 
Rotomatiki, komunalnem podjetju v Kopru in objek-
tih sečoveljskih solin.

Izredna varovanja smo izvajali med koncerti v Snack 
Baru Žusterna ter na več prireditvah za Mestno 
občino Koper in koprsko turistično društvo. Med 
večjimi varovanimi prireditvami je bila Mestna občina 
Koper na dlani. Redno varujemo rokometne tekme 
RK Cimos in RD Izola.

Severna primorska 

širiMo poSloVaNjE

V zadnjih treh mesecih so nam bila zaupana 
varovanja novega skladišča Boltona Adriatica, pod-
jetij Ekosala in Rok Mar ter poslovalnic Abanke Vipa 
na območjih Nove Gorice, Tolmina, Kobarida, Idrije 
in Ajdovščine. Pričeli smo s fizičnim varovanjem 
Hidrie v Godoviču.

Z Mestno občino Koper dobro sodelujemo 
na področju varovanja prireditev.

Za prvi maj je že tradicionalno raftanje po Kolpi.

Za varnost smo poskrbeli tudi na festivalu 
frizerskih, oblikovnih in tekstilnih šol Slovenije.
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Vsakodnevno uspešno posre-
dujemo ob številnih alarmnih 
dogodkih. Obhodni varnostniki 
pa še vedno opažajo tudi, da so 
vrata nekaterih varovanih objek-
tov odprta ali je v njih celo ključ, 
takšno sproščenost pa seveda 
naročnikom močno odsvetujejo.

iZpoSoja Za NEdoločEN čaS

kranj, 4. 3. - Varnostnik v mestni 
knjižnici je opazoval moškega, ki je v 
torbo zlagal časopise in revije, ki niso 
namenjeni za izvenknjižnično izposojo. 
Ko je moški odhajal, ga je ustavil in 
prosil za kontrolo kartice ter površinski 
pregled prtljage. Moški je zložil gra-
divo iz nahrbtnika z izgovorom, da ga je  
imel namen vrniti.

diVjal iN kradEl

koper, 7. 3. – Interventi so v Mercatorju 
umirili moškega, ki se je agresivno vedel. 
Med pregledom pa našli tudi nekaj artik-
lov, ki jih je poskušal odtujiti.

NEplačaNa dENarNica

Nova gorica, 12. 3. – Senzor proti kra-
ji je zapiskal, ko je trgovsko središče 
poskušala zapustila stranka, pri kateri je 
varnostnik nato našel neplačano usnjeno 
denarnico.

NaMišljENi račuN

kranj, 15. 3. - Varnostnica v Sparu je 
opazovala žensko, ki je v svojo torbico 
odlagala izdelke. Na blagajni jih storilka 
ni plačala, zato je varnostnica pristo-
pila in opravila pregled. Našla je veliko 
neplačanih izdelkov, a je stranka zatrjev-
ala, da jih je kupila in plačala drugje. 
Krajo je priznala, ko ji je varnostnica 
predložila dokaze.

200 poNarEjENih

Nova gorica, 18. 3. – Varnostnik je 
zadržal osebo, ki je v trafiki v naku-
povalnem središču poskušala plačati s 
ponarejenim bankovcem za 200 evrov.

poZor, SkiMMiNg

ljubljana, 4. 4. – Izkušeni Sintalov inter-
vent je ob pregledu bankomata, kjer je 
tehnično varovanje zaznalo nepravilnos-
ti, odkril spretno nameščeno napravo za 
skimming. Obvestil je za odstranjevanje 
pristojno službo.

pršuT pod jakNo

koper, 5. 4. – Moški je nameraval odko-
rakati iz varovane trgovine z neplačanim 
70 evrov vrednim pršutom pod jakno. 
Namero mu je preprečil varnostnik.

odhod SkoZi Vhod

črnomelj, 10. 4. -  Varnostnik v Sparu 
je opazil moškega, ki je iz trgov-
ine skozi vhod odpeljal poln voziček 
neplačanih artiklov, in takoj stopil za 
njim. Na parkirišču ga je storilec opazil, 
pustil voziček z okoli 400 evrov vred-
nim blagom in začel bežati, a zaman. 
Kasneje je bilo ugotovljeno, da imel 
pomoč sostorilke in da je na podoben 
način poskušal tudi drugje.

SkrBNo čiščENjE

postojna, 19. 4. - V varovanem trgovskem 
središču je varnostnik zasačil čistilca, 
ki je pod sedež čistilnega stroja spravil  
prodajni artikel. 

BriTVicE V TorBico

Brežice, 28. 4. – Varnostnica v trgovini je 
preprečila krajo britvic, ki jih je storilka 
skrila v torbico.

ruM V žEp

postojna, 13. 5. – Varnostnik v trgovini je 
do prihoda policije zadržal gospoda, ki je 
v žep oblačila skril pollitrsko steklenico 
domačega ruma.

prEhiTri iNTErVENTi 

Vojnik, 21. 5. – Iz varovane posloval-
nice Mercatorja smo malo po četrti uri 
zjutraj prejeli več alarmnih signalov. 
Intervencijska skupina je čez nekaj minut 
ugotovila, da si je neznani storilec na silo 
utrl pot v objekt, a zbežal še pred hitrim 
prihodom interventov - brez plena.

uMiril agrESiVNEža

ljubljana, 24. 5.- Intervencijska skupina 
se je odzvala na alarm iz poslovalnice 
Mercatorja. Ugotovili so, da je na objektu 
stranka, ki se agresivno vede do zapo-
slenih, zato so storilca umirili in zadržali 
do prihoda policije.

oSTal BrEZ

ivančna gorica, 29. 5. – Prejeli smo 
alarmni signal iz KZ Stična. Inter-
vencijska skupina je ugotovila, da je nez-
nani storilec vlomil s priročnim orodjem, 
a zbežal praznih rok.

oTroški wc NE Bo poSTaja Zoo

kranj, 25. 4. – Varnostnik enega od 
varovanih objektov je na otroškem 
WC-ju zasačil moškega med uporabo 
prepovedanih drog. Moški mu je pre-
dal uporabljeno injekcijsko iglo in 
zapustil območje. Obveščena je bila 
policija. Kmalu zatem pa je varnostnik 
opazil mlajšo žensko, ki je vstopala in 
izstopala iz istega WC-ja. Ponudil ji je 
pomoč, saj je rekla, da išče otroka, ki 
pa ga ni znala opisati. Ker se je vmes 
pred vhodom večkrat pojavil prej 
zasačeni moški, je varnostnik žensko 
zadržal do prihoda policije, ki je v 
sanitarijah našla zavojček heroina, v 
ženskini torbici pa injekcijsko iglo.

V SiNTaloVi MrEži

Mehansko varovanje podaljšuje čas, 
potreben za nepooblaščen vstop v objekt.

Izkušeni varnostniki so že večkrat zaščitili 
uporabnike bankomatov pred skimmingom.
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Letošnja zima je bila morda res dolga, 
a so mraz in sivino vztrajno preganjali 
zimskošportni junaki, ki so celo sezono 
nizali izjemne uspehe. Izkazali pa smo 
se tudi mi. 

Biatlonca Jakova Faka, skakalca Petra Prevca 
in eno najboljših smučark vseh časov, Tino 
Maze, je na sprejemu na Kongresnem trgu 
pozdravila desettisočglava množica. 

Poleg utečenih postopkov varovanja prireditev 
so varnostniki Sintala pospremili športne 
zvezde na pot od avtomobilov skozi gnečo 
oboževalcev do odra, kar je bil pošten zalogaj, 
vendar smo poskrbeli, da so športniki na 
oder prispeli celi in veseli, navijači, ki so imeli 
priložnost svoje idole videti od zares blizu, pa 
so bili še bolj navdušeni.

Dobro skrbeli za varnost vladarice
Za varnost vladarice snežnih strmin Tine Maze 
smo skrbeli še večkrat na različnih priredit-
vah. Do oboževanosti priljubljena smučarka 
je bila očitno zadovoljna s Sintalovimi 
storitvami varovanja, saj je po več pri- 
reditvah poklepetala z varnostniki in se z 
njimi, ki jim po končanem delu ni bilo več 
potrebno skrivati navdušenja nad njo, tudi z 
veseljem fotografirala. 

Planica 2013
Letos je v Planico prišlo spodbujat skakalne 
ase več kot 54.000 obiskovalcev in obiskovalk. 
Slovenski letalci so se odlično odrezali in 
ponosno stali na zmagovalnih stopničkah.

Uspešna je bila tudi ekipa Sintala. Poskrbeli 
smo za varnost in s tem prispevali k prijetne-
mu vzdušju med obiskovalci in obiskovalkami.

Za odlično delo smo prejeli pohvalo iz orga-
nizacijskega komiteja Planice, kar nas zelo 
veseli in predstavlja spodbudo za nadaljnje 
uspehe. 

s i n t a l  š p o r t

ZiMSkE praVljicE

Tino Maze so ob nekaterih priložnostih varovali 
naši varnostniki v civilu (tretji z desne).

Športniki so se po prireditvi 
z veseljem slikali z varnostniki.

Velikanko pod Poncami je obiskalo velikansko število ljudi. 
Naši varnostniki so odlično opravili svoje delo.



19

s i n t a l  š p o r t

Branko Cencelj (spredaj) je vodil tudi skupino 
na kolesarskem maratonu Franja.

"Če nekomu rečeš, da nameravaš s kolesom prevoziti 
400 kilometrov v eni rundi, ti bo rekel, da si nor," je 
neposreden Branko Cencelj. Branko je avtomehanik 
v Sintalu. In randonneur. Letos je namreč prepeljal 
že po dve 300- in 400-kilometrski etapi.
 
S kolesarjenjem je začel pri sedemnajstih letih, potem ga je 
opustil za poldrugo desetletje. Pred nekaj leti je obudil strast in 
se kot član kluba Polet udeleževal organiziranega skupinskega 
kolesarjenja. V ekstremnejše vode ga je popeljal prijatelj, ki je že 
bil član kluba Randonneurs Slovenija. Predstavil mu je brevet in 
sedaj  Branko že četrto leto veča število prevoženih kilometrov in, 
kot pravi, niža tisto na tehtnici.

23 ur in pol, 428 kilometrov
"Nazadnje smo se udeležili posebnega breveta, ki se imenu-
je fleche, 20. aprila. Na flechu za razliko od običajnih brevetov 
tekmuješ z ostalimi ekipami; v času 24 ur moraš prevoziti čim več 
kilometrov po trasi, ki jo ekipa sestavi pred vožnjo - pri običajnem 
brevetu je trasa točno določena, končati pa moraš na določenem 
skupnem cilju. Običajna minimalna prevožena razdalja je 360 
kilometrov, naša ekipa jih je naredila 428," je povedal Branko. Kot 
ostali breveti je bila tudi ta vožnja preizkus trdne volje in izjemne 
telesne pripravljenosti. "Ustavili smo se, da smo nekaj pojed-
li, to je vse. Začeli smo ob sedmih zvečer na Goričkem, šli okoli 
Balatona in se ob pol sedmih zvečer prihodnji dan vrnili."

Branka je ta preizkušnja pustila hladnega. Dobesedno -  kljub 
odlični kondiciji je po nekaj sto kilometrih in neprespanosti 
človeško telo tako izčrpano, da se je Branko kljub toplemu vre-
menu tresel od mraza. "Sosedu pa bi padla glava v juho, če ga 
kolega ne bi držal," se je smejal Branko. Nič čudnega, saj morajo 
vso svojo vzdržljivost pokazati med vožnjo. Niti slabih vremenskih 
razmer ne smejo vzeti za slabe. "V Italiji, na primer, nas je pralo od 
štarta do cilja, okoli 13 ur poštenega dežja," pove Branko in doda, 
da zato pač nosijo nepremočljiva oblačila. Včasih je utrujenost zelo 
nevarna, kdo tudi zaspi kar na kolesu. Na vprašanje - namig, kaj 
njega žene naprej, pa odgovarja, da samo kvalifikacije na slavni 
brevet Pariz-Brest-Pariz.

Cilj je francoskih 1200
"Da si lahko med 5500 kolesarji, ki se udeležijo breveta Pariz-
Brest-Pariz, moraš opraviti zahtevne kvalifikacije," je razložil 
Branko. Pripravljajo se več let, kondicijsko stopnjujejo vožnje, vsa-
ko leto gredo dlje. In bližje kot je francoski brevet, več randonneur-
jev se udeležuje manjših brevetov.

NoroST ali TEkMoVaNjE 
S SaMiM SaBo

Brevet, randonée ali tudi audax 
je organizirana ekstremno dolga kolesarska 
vožnja. Klasične dolžine brevetov so 200, 300, 
400 in 600 kilometrov, obstajajo pa še daljši, 
do 1.400 kilometrov dolgi breveti. Kolesarji 
oziroma randonneurji potujejo po določeni, 
toda neoznačeni trasi skozi kontrolne točke 
in morajo zaključiti vožnjo znotraj določene 
časovne omejitve. Randonneurji ne tekmu-
jejo z drugimi kolesarji. Randonée je test 
vzdržljivosti, samozadostnosti in kolesarskih 
sposobnosti posameznika. Kolesarji morajo 
s seboj nositi oblačila za različne vremenske 
razmere, rezervne dele in orodje za more-
bitna popravila kolesa. Najbolj slavni breveti 
so Pariz-Brest-Pariz, London-Edinburgh-
London in Boston-Montreal-Boston.

Nočna vožnja ni za randonneurje nič 
posebnega. Nujna pa je dobra oprema.



20

k a m e r a

Na filMSkEM Traku

Prizor iz filma Predmestje (2004).  
Film je Sintal podprl tudi kot sponzor.

Slovensko stalno gledališče v Trstu nas je prosilo za 
uniformo, ki so jo uporabili v predstavi Vaje za tesnobo.

Ko gre za kamere, Sintal nima treme. 
Pa ne le na področju varnostne teh-
nologije. V dvaindvajsetih letih je Sintal 
zrasel v tako prepoznavno blagovno 
znamko, da ga imajo mnogi že za si-
nonim za varovanje. Prav zato se film-
ski, gledališki in televizijski ustvarjalci 
ko upodabljajo varnostnika, pogosto 
obrnejo na nas.

Kaj imajo skupnega jubilejna predstava 
tržaškega gledališča, pa dokumentarec RTV 
Slovenija o poklicih in nenazadnje nanizanka 
Naša mala klinika? V vseh nastopa varnostnik 
 v Sintalovi uniformi.

Jernej 
Šugman v 
vlogi Vesa 

in Sintalovi 
uniformi v 
eni najbolj 

priljubljenih 
slovenskih 

nanizank 
Naša mala 

klinika.

Naš sodelavec 
Goran 
Božinovič je 
konec leta 
2011 nastopil 
v dokumen-
tarni oddaji 
RTV Slovenija 
o poklicu 
varnostnika. 
Oddajo si lahko 
ogledamo 
tudi na spletni 
strani RTV.

V filma Stanje šoka (2011) varnostnik obvesti 
glavni lik, da se v parku pač ne sme spati.

Film Hvala za Sunderland (2012) smo 
predstavili v prejšnji številki. 
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VarNoSTNika TriMESEčja
Varnostnika v kranjskogorski igralnici Korona sta 
21. marca pomagala ohraniti pri življenju starejšega 
gospoda, ki je doživel zastoj srca. Varnostnik Sintala 
Goran Barać in varnostnik igralnice sta mu nudila prvo 
pomoč do prihoda reševalne ekipe. S posredovanjem 
sta mu rešila življenje, so ugotovili reševalci. Našemu 
sodelavcu Goranu Baraću je naročnik varovanja predal 
priznanje za to dejanje, v Sintalu pa smo ga izbrali za 
varnostnika trimesečja.

Varnostnika sta 74-letnega gospoda, ki ni imel utripa in ni dihal, 
najprej oživljala z osnovnimi tehnikami prve pomoči, ker pa se 
ni odzval, sta uporabila defibrilator in ga nato ponovno ročno 
oživljala. Tako sta ohranila njegove vitalne življenjske funkcije do 
prihoda profesionalne reševalne ekipe, ki mu je nudila dodatno 
prvo pomoč in ga odpeljala na okrevanje v bolnišnico.

»Zelo pomembno je, da človek v takem primeru ostane zbran,« 
je komentiral Goran in povedal, da gre za zelo stresno, šokantno 
situacijo. Sam je že večkrat lahko ljudem pomagal ljudem v krizi 
s svojim znanjem prve pomoči. »Ko človek zadiha, odleže tudi 
tebi,« je dodal. 

Varnostnik trimesečja Goran Barać s 
priznanjem, ki mu ga je podelil naročnik.

Jože Borsan je že tretje leto varnostnik v Sintalovi 
poslovni enoti Dolenjska. Kot pravi njegov vodja 
Damjan Peterle, opravlja Jože svoje delo zelo odgo-
vorno, vestno in profesionalno.

"Vedno je dobre volje, pozitiven in nobeno dodatno delo mu ni 
odveč," ga je pohvalil Damjan Peterle. Jože Borsan poleg svoje-
ga običajnega dela pogosto z veseljem priskoči na pomoč tudi pri 
varovanju raznih prireditev, v prav posebno veselje mu je varovanje 
športnih dogodkov.

Kot pravi Jože, je služba zanj druga družina, vanjo hodi z veseljem. 
V kolektivu, ki dela kvalitetno, se počuti enkratno, s sodelavci se 
odlično razume, terensko delo pa je razgibano in služba mine, kot 
bi trenil. 

Jože je včasih veliko kegljal, tekmoval je tudi za Dolenjko. Bil je 
tudi planinski vodnik in alpinist. Ko se je poročil, je te aktivnosti 
sčasoma opustil in se bolj posvetil ženi in dvema otrokoma, sedaj 
pa kolesari, teče, opravlja dela okrog hiše, na vrtu in v vinogradu, v 
zadnjem času pa ga je navdušil tudi bowling.

Človek številnik odlik in varnostnik 
trimesečja Jože Borsan.

Tokratna varnostnika trimesečja 
sta Goran Barać z Gorenjskega, ki 
je pomagal ohraniti pri življenju 
gospoda, ki ga je zadela infarkt, in 
Jože Borsan, izkušeni, odgovorni, 
vestni, profesionalni varnostnik z 
Dolenjske. 
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Na tekočem

www.facebook.com/
sintal_koncern

www.twitter.com/
sintalkoncern

Vabljeni na Sintalove spletne strani, kjer se vedno kaj dogaja: 
novice, odzivi na aktualno dogajanje, dosežki naših sodelavcev, 
zanimive fotografije z dogodkov. Z nami lahko delite svoje izkušnje 
s Sintalom ali zanimivosti iz vsakdana, veseli pa bomo tudi 
otroških stvaritev, kot je risba na levi.

NagradNa križaNka

Za sodelovanje v žrebu pošljite nagradna gesla 
(zasenčena polja) in svoj naslov do 23. avgusta 2013 na 
naslov: Sintal, litostrojska 38, 1000 ljubljana ali po 
elektronski pošti na sintalcek@sintal.si. 
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Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenko ali nagrajenca, 
ki bo nagrado, ročni gasilni aparat, prejel/a po pošti, njeno ali njegovo imena pa 
bomo objavili v prihodnji številki. Rešitev kviza iz prejšnje številke je STANDARDI.  
Izžrebanec je primož Skerbiš, Slovenske Konjice. Čestitamo!

www.sintal-varovanje.
blogspot.com

Sintalovo vozilo nam je poslal petletni Filip iz 
Kranja. Hvala, Filip, po pošti prejmeš darilce!
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NjEN dragi jE ZMogEl

Za ruNdo

"Prijavila naju je Nina, iz šale," je povedal Matej 
Jazbinšek. Varnostni tehnik Sintala Celje in njego-
va partnerka sta zmagovalca 2. dela šova Moj dragi 
zmore. Šala ni bila zastonj - prinesla jima je deset 
tisoč evrov.

Matej je razkril, da je šlo za zmes veliko sreče in malo taktike. 
Zmago v finalni igri pa je vendarle priboril z mišicami - s spret-
nim metanjem žakljev v kontejner za smeti. Seveda pa ne bi 
dobil te priložnosti, če Nina ne bi stavila vsega, da to njen dragi 
zmore."Oddaja se mi zdi zelo zanimiva in z veseljem bi sodeloval 
v njej, tudi če ne bi šlo za denar. Bila je zelo zanimiva izkušnja," je 
povedal Matej.

Celotno snemanje, od pudranja do fotografiranja po zmagi, je tra-
jalo kar pet ur. V igri tekmujejo štirje pari, igra pa se "nekoliko" 
prirejen poker. Voditeljica Nina Osenar deli karte, ki pomenijo 
izzive, ženski del para pa stavi, kako dobro jih njihovi dragi opravi-
jo. Matej je priznal, da je precej ponosen, da jima je uspelo, vesela 
pa sta tudi precejšnje finančne kaplje. Nekaj denarja bosta pora-
bila za opremo stanovanja, posebej sobe sinčka Tiaža.

Tik pred zadnjo nalogo, ko se je bilo 
treba otresti vsakega dvoma.

V veselem objemu trenutek po zmagi.
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držaVNi prVak

V Logatcu se je od 9. do 12. maja odvijalo odprto 
državno prvenstvo reševalnih psov. V disciplinah 
iskanja pogrešanih v naravi in iskanja izpod ruševin 
je tekmovalo kar 53 vodnikov reševalnih psov iz Slo-
venije in Hrvaške. 

Z najboljšim iskanjem pogrešanih izpod ruševin se je izkazal naš 
sodelavec, tolminski intervent Sebastjan Leban. S psom Lonom 
je zastopal enoto reševalnih psov Tolmin in postal letošnji državni 
prvak. Čestitamo!

Sebastjan Leban z Lonom, s katerim sta se izkazala 
kot najboljši par za iskanje pogrešanih izpod ruševin.

"Mlinarjevi smo bogatejši za enega člana," 

je sporočil srečni tretjič očka Marjan Mlinar. 

"Našemu novemu članu je ime Vid, rodil se je 

10. marca. Hrupu bratcev se je privajal, že pre-

den je prišel na svet, tako da ga sedaj nič ne 

moti," je povedal Marjan, ki ga poznamo kot 

odličnega varnostnika v Idriji. Družina sicer 

stanuje v Novem Svetu pri Logatcu. "Vsak nov 

član prinaša spremembe in krepko poseže v že 

ustaljeno rutino, je pa neizmerno lepo, ko se vsi 

tako pocrkljamo," je dodal očka.

Mlinarjevi (z leve): Gaj, Marjan, Nevenka, Vid in Nejc.
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Vaša
varnost
je naša
skrb.

Sintal se je v dvaindvajsetih letih razvil v 
največjo družbo na področju varovanja v 
Sloveniji. In smo edini, ki izvajamo storitve 
varovanja na celotnem območju države.

... zato se vi lahko brezskrbno posvečate drugemu delu.
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