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k a ž i p o t

Sintalčkov intervju

Kaj smo se naučili?
Po zaključku EuroBasketa 2013 
smo potegnili črto in analizirali 
delo naše ekipe, ki je poskrbela za 
varnost na prvenstvu.

Ljudje že skozi vso svojo zgodo-
vino uporabljajo obleke in drugo 
telesno okrasje kot obliko nebe-
sedne komunikacije. 

Tradicionalno smo ob koncu leta 
na sproščeno druženje povabili 
poslovne partnerje in tokratne 
Sintalove nagrajence za odličnost.

Pred kamero

Dlani greje z mislimi

Sintalček št. 62, december 2013 

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500 izvodov 
• Urednica: mag. Jana Zakrajšek • Namestnik urednice: 
Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski tisk d.d. • Fotografija na 
naslovnici Planet TV • Naročila na tel.: (01) 513 00 10, e-mail: 
sintalcek@sintal.si • http://www.sintal.si

Ambasadorji 2013
Sodelavcem, ki so se v letu 2013 
pri svojem delu posebej izkazali, 
smo v Mestnem gledališču lju-
bljanskem podelili priznanja.
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Združitev alarmnih in video 
sistemov v CNS C4 omogoča 
enostavnejše, hitrejše in bolj učin-
kovito ukrepanje ob dogodkih.

Centralni nadzorni sistem

Uniforme

Posladek za konec leta
Mark Anžur, predsednik uprave 
Adrie Airways, nam je zaupal, kaj 
spreminjajo, kaj načrtujejo in tudi, 
kam se z njimi najbolj splača.

Strelec Grega Potočnik se je 
letos z olimpijskim komitejem 
udeležil mediteranskih iger, enega 
največjih športnih dogodkov. 

"Jaz sem ... Jaz sem kupil ta 
Playboy," je izdahnil Sebastjan, 
ki mu je nakup žgečkljive revije 
prislužil 62 tisoč evrov.
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Varovanje svetovnega prvenstva v 
judu, brezhiben videz stavb, pri-
jetje požigalca. To je le nekaj od 
pestrega dogajanja v trimesečju.

Po Sloveniji
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Nove razmere zahtevajo nove pris-
tope. Razvili smo nov način uprav-
ljanja, prilagojen zahtevam in zmo-
gljivostim naročnikov.

Vzdrževanje 21. stoletja
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Za rundo
Gorenčičeve je razveselila Neža, 
Milovana in Vesno Sergej, družini 
Kotnik Režonja se je pridružila 
Klara, Milan Osetič pa se je oženil. 
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u v o d n a  b e s e d a

V leto 2014 Z oPtimiZmom
V Sintalu smo se v iztekajočem se letu znova izkazali kot izjemna 
ekipa. V danih gospodarskih razmerah nam veter piha v prsi, ven-
dar mi vztrajno tečemo in tekli bomo naprej. Tehnološke izboljšave, 
EuroBasket 2013 in povečanje števila zaposlenih so tisti kazalci, na 
katere smo v Sintalu v letošnjem letu še posebej ponosni.  

Številne namerne prekinitve povezav med varovanimi objekti in var-
nostno-nadzornimi centri, izvedene tik pred vlomi, so nas vodile v 
izgradnjo lastnega sistema za prenos alarmnih sporočil, neodvisne-
ga od javnih telekomunikacij. Prenos alarmnega sporočila je namreč 
ključnega pomena za pravočasno intervencijo. Tako smo zgradili prvi 
zasebni sistem za prenos alarmnih sporočil v Sloveniji. Kljub zelo 
visoki investiciji smo prepričani, da se nam bo odločitev obrestovala z 
zaupanjem naših naročnikov.

Evropsko prvenstvo v košarki je bilo največji športni dogodek v zgo-
dovini samostojne Slovenije. Pri organizaciji projekta smo aktivno 
sodelovali in ga izpeljali z odliko. Na projekt smo lahko posebej 
ponosni, ker je v njem sodelovalo preko 500 naših sodelavcev iz vseh 
regij Slovenije. Ob tem je naše redno delo nemoteno teklo naprej. 
Dogodek nam veliko pomeni tudi zato, ker je bil za Slovenijo in slov-
enski šport velika mednarodna promocija. 

V letu 2013 se je naš kolektiv povečal za 87 sodelavcev in šteje danes 
1991 redno zaposlenih. Med vsemi pa smo že štirinajstič ob koncu 
leta izbrali sodelavce, ki so se v letošnjem letu s svojim delom še 
posebej izkazali. Zaslužili so si posebno priznanje, ki smo jim ga 
podelili na prireditvi v Mestnem gledališču ljubljanskem. 

Za zaupanje naših naročnikov pa je zaslužen prav vsak naš sodelavec, 
ki s svojim dobrim delom v mozaik ugleda Sintala prispeva svoj 
kamenček. Dragi sodelavci, hvala za trud, ki ga vlagate v svoje delo, in 
za vaš prispevek v ekipi, ki je kos še tako zahtevnemu izzivu.

Veseli me, da smo v skoraj triindvajsetih letih poslovanja zgradili 
odlične odnose z našimi naročniki. Spoštovani naročniki naših sto-
ritev, iskrena hvala za vaše zaupanje. Obljubljamo vam, da se bomo 
za vaše zaupanje borili tudi v bodoče, da bomo dosegali in presegali 
vaša pričakovanja. 

Prihajajoče obdobje bo zagotovo zelo vetrovno, vendar se lahko prav 
zaradi dosedanjega dobrega dela leta 2014 nadejamo z optimizmom. 
Želim vam lepe in mirne praznike ter vse najlepše v letu 2014.

mag. Robert Pistotnik 
predsednik uprave koncerna Sintal
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Turbulencam se letalska industrija ne 
more izogniti, ne visoko nad zemljo in 
ne na trdnih tleh, kjer gre predvsem za 
gibanja na trgu. Pomembno je, kako 
pilot krmili skozi krizo. Krmilo Adrie 
Airways je letos prevzel Mark Anžur. 

Nemalo letalskih prevoznikov po svetu je v zad-
njih nekaj letih dokončno parkiralo svoje flote. 
Predsednik uprave Adrie Airways Mark Anžur 
nam je med drugim zaupal, kakšne spremem-
be je uvedla Adria, kaj načrtuje za prihodnost in 
tudi, kam se z njimi najbolj splača.

Gospod Anžur, v Adrio Airways ste prišli v 
zanjo težkih časih - zadnja leta so zahtevna 
za celotno letalsko industrijo. Dejali ste, da 
bo Adria morala spremeniti svojo poslovno 
strategijo. Kako? 

Letalska industrija je zelo kompleksna dejav-
nost, zato je velik izziv voditi takšno podjetje in 
v njem narediti preobrat. Tudi osebno nimam 
težav s prevzemanjem nadpovprečnih tveganj. 
Grem v posel in poskušam iz njega narediti 
največ. Do določene mere se bomo približali 
poslovnemu modelu nizkocenovnikov, torej 
zniževali cene vozovnic in na ta način povečali 
število turističnih potnikov. 

Seveda pa nameravamo ohraniti tudi segment 
poslovnih potnikov in potnikov, ki potujejo na 
povezovalnih letih. Leteti nameravamo z večjimi 
letali in znižati število letov na posameznih des-
tinacijah, tako povečati zasedenost potniške 
kabine in posledično zmanjšati stroške.

Kakšno bo leto 2014?

Pričakujemo, da bo še uspešnejše, saj je večina našega poslovanja 
vezana na države, kjer že beležijo gospodarsko rast. Predvsem pa 
bomo začeli s polno implementacijo naše nove poslovne strategije. 

Bi še vložili svoj denar v Adrio, kot ste dejali pred časom?

Seveda bi. 

Ponujate in boste ponujali vse cenejše lete, v katera mesta pa 
se že sedaj najbolj splača z vami in od kakašne cene dalje? 

Na vse naše destinacije (Amsterdam, Beograd, Bruselj, Carigrad, 
Dunaj, Frankfurt, Koebenhavn, München, Paris, Podgorica, 
Priština, Sarajevo, Skopje, Tirana, Zürich), razen v Moskvo, lahko 
poletite že za 139€. To je končna cena. 

Naj poudarim, da sta izbira sedeža in prijava na  let brezplačna, 
v kabino lahko vzamete 8 kg ročne prtljage in imate s seboj 23 
kg oddane prtljage. Z nami poletite na primarna letališča, to so 
letališča, ki so najbolje dostopna in najbližja mestnim središčem.

Katere so strateške destinacije Adrie? 

Strateške destinacije so linije v Zahodno Evropo, z leti med 
Balkanom in Ljubljano pa dodatno polnimo te strateške destinaci-
je in tako povezujemo Balkan z Evropo in svetom.

Ob začetku leta ste napovedali nove destinacije. Kam vse po 
novem lahko potujemo z Adrio? 

trDno nAD 
oblAKi

Mark Anžur, 
predsednik uprave Adrie Airways

i n t e r v j u
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Naslednje leto bomo aprila začeli leteti v Prago in v Varšavo, z 
direktnim letom bomo povezovali tudi Tirano in Frankfurt.

Na katerih letih beležite največji porast, upad števila potnikov?

Na vseh naših linijah beležimo rast potnikov, kar je posledica 
spremenjenega poslovnega modela.

Zakaj je nacionalni letalski prevoznik pravzaprav pomem-
ben? Ali bi lahko dejali, da je slišati slovenščino na primer na 
letu iz Turčije tisto »neprecenljivo«, pomembno za nacionalni 
ponos, državo, državljane? 

Dasiravno nacionalni prevoznik kot termin v EU ne obstaja več, pa 
veliko slovenskih potnikov iz tujine ob vstopu na slovensko letalo 
reče, da se sedaj že počutijo, kot da so doma. Brez dvoma je imel 
letalski prevoznik v preteklosti to državotvorno funkcijo. Po drugi 
strani se Adria pozicionira predvsem kot uspešen in varen letalski 
prevoznik, dolgoročno pa se bo seveda internacionalizirala, čeprav 
že sedaj 70% prihodkov ustvarimo v tujini.

Za Slovenijo je letalski prevoznik pomemben, ker zagotavlja pove-
zanost regije Alpe Adria, ki je ključnega pomena za gospodarski 
razvoj Slovenije in sosednjih trgov.

Zaupanje in občutek varnosti sta pri letalskem prevozni-
ku zelo pomebna, saj je tu prisotno več strahu kot pri 
drugih oblikah prevoza. Kako upravičujete to zaupanje -  
kakšni so vaši varnostni ukrepi? 

Adria velja za varnega in zaupanja vrednega 
letalskega prevoznika. Z našimi letali dose-
gamo visoko zanesljivost letalskih poletov, ki je 
popolnoma primerljiva s stopnjo zanesljivosti 
prevoznikov EU. 

Adria Airways je avgusta 2004 med prvimi letal-
skimi družbami v svetu prejela tudi varnostni 
certifikat IOSA (IATA Operational Safety Audit) 
Registration (www.iata.org/registry), ki določa 
organiziranost družbe, operativne procedure 
ter varnost letenja in varovanje družbe. 

V Adrii Airways se zavedamo, da je varnost za 
nas ključnega pomena in prav vsi zaposleni se 
v ta prizadevanja v družbi aktivno vključujemo. 
V letalstvu ničesar ne prepuščamo naključju. 
Zaradi tega so  postopki ravnanja posadke in 
vzdrževalcev natančno predpisani. Posadke in 
vzdrževalci letal morajo predpisane postopke 
dosledno upoštevati. Da bi jih v primeru potrebe 
izvajali brezhibno, jih posadke večkrat letno 
vadijo tudi na simulatorjih letenja. 

Desetletja sistematičnega dela na področju  
varnosti so prispevala k temu, da letenje danes 
velja za najvarnejši način potovanja.

S Sintalom sodelujete že vrsto let. Ali je Sin-
tal doslej dobro upravičeval vaše zaupanje? 

Naše dolgoletno sodelovanje lahko samo poh-
valim. Vaše storitve so profesionalne in do sedaj 
ste vedno upravičili naše zaupanje.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek

i n t e r v j ui n t e r v j u
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rUSKeGA PreDSeDniKA  
niSmo DoČAKAli

brežice - Pred navdušenimi obiskovalci MC Brežice je novembra nas-

topila bosanska glasbena skupina Dubioza kolektiv, ki jo označujejo 

tudi kot največje glasbeno ime na Balkanu. Svoj ugled so upravičili, 

poskočni ritmi in energični nastop skupine so poskrbeli za vznesenost 

obiskovalcev in tako je bilo himne skupine kmalu slišati iz več sto grl. 

Poleg skupine smo sceno uspešno obvladovali tudi Sintalovci, ki smo 

poskrbeli, da je bila prireditev odlična tudi v varnostnem smislu. 
Dvorana je pokala po šivih.

ljubljana – Oktobra je arena Stožice gostila 
še eno veliko mednarodno tekmovanje: sve-
tovno mladinsko prvenstvo v judu. Udeležilo 
se ga je kar 571 tekmovalcev iz 72 držav, med 
državami z najbolj številčno udeležbo so bile 
Slovenija, Združene države Amerike, Ukrajina, 
Rusija, Kazahstan, Kanada, Japonska, Francija 
in Brazilija, svoje predstavnike pa so poslali v 
boj tudi denimo Filipini, Kirgistan, Kostarika, 
Portoriko in San Marino. V resnično globalnem 
okolju so se izkazali tudi lokalni predstavniki, 
najbolje se je odrezal Adrijan Gomboc, ki je 
osvojil odlično tretje mesto v kategoriji do 66 
kilogramov. 

Do zadnjega ni bilo jasno, ali si bo tekmovanje 
ogledal tudi Vladimir Putin, velik ljubitelj juda, 
ki se je v tistem času mudil na obisku v bližnjem 
Trstu. Ruskega predsednika nismo dočakali, 
je pa bila ekipa Sintala, ki je na tekmovanju 
poskrbela za varnost, pripravljena na vse.

ilirska bistrica – Podpora rokometa kot 
organiziranega ekipnega športa ima na 
ilirskobistriškem lepo tradicijo: prihodnje leto 
bodo praznovali 50 let od aktivnih začetkov 
športa v občini. Rokometni klub Ilirska Bistrica 
uspešno skrbi za formo kar štirih ekip: dveh 
ekip deklic in dveh ekip fantov. Podpira jih tudi 
Sintal; na tekmah poskrbimo za varnost, pris-
pevamo pa tudi sponzorska sredstva.

Svetovno mladinsko prvenstvo v judu, Ljubljana

UPrAViČili UGleD
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Rokomet je na ilirskobistriškem uveljavljena tradicija.

roKometnA 
trADiCijA
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SVeČAno obeležje
novo mesto - 20. novembra je v Športni dvorani Leona Štuklja 
potekala svečana akademija Šolskega centra Novo mesto, 
največjega srednješolskega centra v Sloveniji. Poleg vidnejših 
lokalnih predstavnikov se je akademije udeležil tudi minister za 
izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. S podelitvijo plaket, 
govori, glasbenimi, plesnimi in športnimi točkami ter pogovori z 
nekdanjimi učenci šole so obeležili 30 let Šolskega centra Novo 
mesto, 50 let Srednje zdravstvene šole in 140 let poklicnega 
šolstva na Dolenjskem. Prireditev smo varovali Sintalovci.
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Tri jubileje so praznovali s svečano akademijo.

tehniK PA nA oDrU
murska Sobota - Oktobra smo odprli jesensko-zimsko sezono 
fizičnega varovanja v Kegl Cityju, mestnem centru bowlinga. Za 
uvod so organizatorji pripravili zabavo s skupino Blue Planet. Prvi 
gostje so začeli prihajati ob pol deveti uri. Pridno so polnili dvora-
no in na koncu jih je bilo že okoli 500, mi pa smo v skladu s tem 
prilagodili ekipo varovanja. En Sintalovec pa je bil tudi na odru: naš 
odlični tehnik Robi Šebjanič je namreč vokal skupine Blue Planet. 

Do SijAjA
Sintal eko - "Čiščenje stekel na fasadah stavb 
se opravlja, dokler je lepo vreme in dovolj top-
lo, da se stekla lepo sušijo," pravi vzdrževalec 
Jure Nedeljkovič. V Sintalu Eko ob koncu polet-

ja in tudi jeseni opravijo veliko tega 
dela na višini, da stavbe v hladnejše 
obdobje stopijo bleščeče čiste.

Blue Planet so napolnili in razvneli prizorišče.

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i
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Slovenj Gradec, Šmartno - V Mestni občini 

Slovenj Gradec ob začetku šolskega leta 

posvečajo posebno skrb varni poti v šolo, da 

bi predvsem prvošolčke in tudi vse ostale 

udeležence v prometu opozorili na veliko spre-

membo, ki jo povzroči na cestah prvi šolski dan. 

V prvem tednu septembra so že trinajsto leto 

zapored izvedli različne aktivnosti za varno pot v 

šolo. V njih smo sodelovali tudi Sintalovci, prisot-

ni smo bili pri prehodu za pešce v bližini ene od 

slovenjgraških šol. Naša prisotnost se je obre-

stovala, saj so vozniki bolj upoštevali omejitve 

hitrosti, šolarji in ostali občani pa so varneje 

prečkali cesto. Uspešno akcijo smo razširili 

v oktober, skrbeli smo za večjo varnost pri 

prečkanju ceste v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

V ŠolSKo leto breZ neSreČ

FO
TO

: A
R

H
IV

 O
B

Č
IN

E 
SL

O
VE

N
J 

G
R

A
D

EC

24 Ur  
ZA VArnoSt

maribor – Družabni turnir v nogometu, 
simbolično poimenovan 24 ur za varnost, je 
združil gasilce, reševalce, policiste in varnost-
nike – profesionalce, ki so dejansko 24 ur na 
dan na razpolago za pomoč drugim. Kot so 
zapisali v časniku Večer, so bile tekme ognjevite 
in borbene, a kljub temu v prijateljskem duhu. 
Organizatorji in udeleženci si želijo, da turnir 
postane tradicionalen, obenem pa bi želeli vanj 
(tudi preko drugih športov) vključiti tudi pred-
stavnice nežnejšega spola. 

Naši fantje iz Sintala Maribor so zasedli odlično 4. mesto in 
se odrezali najbolje med vsemi varnostnimi podjetji.

Pobegi pri Kopru – Že vrsto let smo skupaj 

s policijo povabljeni v vrtec v Pobegih. Mali 

nadobudneži z zanimanjem poslušajo, kaj 

pomeni biti varnostnik in kako ljudem pomaga-

mo ter zagotavljamo varnost. Takšnih dogodkov 

se vedno z veseljem udeležimo.

VArnoStniKi V 
VrtCU

Radovedne nadobudneže radi obiščemo.

Prizadevanje so obrodila sadove.
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ljubljana – interventi Sintala so osmega 
novembra ponoči skupaj s policisti prijeli 
drznega požigalca. ta je zanetil požar v eni od 
ljubljanskih trgovin mercatorja, nato pa kot 
naključni sprehajalec opazoval gašenje.

Tik pred polnočjo smo v Sintalov varnostno-nad-
zorni center prejeli alarmne signale iz varovane 
poslovalnice Mercatorja v Ljubljani. Na kraj 
dogodka smo poslali več intervencijskih skupin in 
obvestili policijo. Varnostniki so ob prihodu opazili, 
da gorijo zabojniki za kartonsko embalažo na zad-
nji strani objekta. Takoj za prvo ekipo varnostnikov 
so prispeli tudi policisti in gasilci, ki so v nekaj 
minutah pogasili požar. Zaradi vročine so popo-
kala stekla, požar je povzročil škodo tudi v notran-
josti objekta. Ob pregledu posnetkov videonadzora 
pa je bilo ugotovljeno, da je ogenj zanetil moški, 
ki se je pred kratkim sprehodil mimo objekta. 
Interventi in policisti so takoj sprožili iskalno akci-
jo in prijeli storilca v bližini kraja dejanja.

Prijeli 
PožiGAlCA

Koroška – Policija je na območju Koroške v zad-
njem času zabeležila številne vlome predvsem v 
stanovanjske stavbe, bistveno več kot v enakem 
obdobju lani. Mnogo se jih zgodi v zelo kratkem 
času odsotnosti stanovalcev. V časniku Večer 
ugotavljajo, da gre zelo verjetno za organizirane 
skupine, ki se na dejanja dobro pripravijo. 

Za večjo varnost prebivalcev Koroške in nji-
hovega premoženja je Sintal Koroška pripravil 
posebno ponudbo. »Nudimo tako kakovostno 
in ugodno vgradnjo protivlomnega sistema in 
povezavo na varnostno-nadzorni center kot 
nekajurno varovanje hiše ali soseske z varnost-
nikom,« je povedala direktorica Maja Gabrovec. 
Fizično varovanje pride v poštev predvsem v 
primerih, ko se cela vas ali soseska udeleži 
denimo družinskega slavja. Nepridipravi imajo 
pri svojem delu namreč radi mir.

AKCijA Proti  
Vlomom

PriPrAVljeni nA KrAjo
Vrhe – V začetku novembra je intervent na rednem obhodu na 
zaprtem varovanem območju opazil tri osebe. V nočnem času se 
naj tam ne bi nihče zadrževal, zato je posumil, da imajo nečedne 
namene. Ugotovil je, da so se pripravljale h kraji, in z njimi počakal 
na prihod policistov.

nAZAj nA PoliCe
novo mesto – Naše varnostnice in varnostniki preprečijo številne 
tatvine v varovanih novomeških trgovskih središčih. 

V zadnjih treh mesecih je denimo v Qlandiji varnostnik opazil 
gospo srednjih let, ki je vneto kradla puloverje v več trgovinah, 
in ustavil njen tatinski pohod. V Sparu so romali nazaj na police 
mesni izdelek in več čokolad, ki jih je stranka skrila v torbo, pri 
tem pa jo je prav tako opazil naš varnostnik. Na samopostrežni 
blagajni Mercatorja pa je varnostnik zasačil gospo, ki je plačala 
vrečo krompirja, v vozičku pa jih imela še šest, ki jih je namera-
vala odpeljati brez računa. V Sintalu sicer po Sloveniji povprečno 
preprečimo skoraj dve tatvini na dan.

s p r e h o d  p o  s l o v e n i j i
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V Slovenijo so bile 19 dni letošnjega 
septembra usmerjene oči iz vse Ev-
rope, veliko v živo in še mnogo več 
preko neposrednih prenosov. 90 tekem 
košarkarskega prvenstva EuroBasket 
2013, največje športne prireditve v Evropi 
tega leta, si je na petih lokacijah s tribun 
ogledalo več kot 330 tisoč navijačev. 

Po zaključku EuroBasketa 2013 smo potegnili 
črto in analizirali delo naše ekipe, ki je poskrbe-
la za varnost na prvenstvu.

Priprave trajale več kot eno leto
Pri tako velikih dogodkih je treba pričakovati 
nepričakovano. Ravno temeljitim pripravam, ki 
smo jih v Sintalu začeli že več kot leto dni pred 
začetkom prireditve, lahko pripišemo zasluge 
za to, da je prvenstvo kljub evforičnemu  vzdušju 
minilo brez incidentov. Naše delo so pohvalili 
tudi organizatorji - Fiba Europe in Košarkarska 
zveza Slovenije - in obiskovalci. Tekom prven-
stva so se pojavljale manjše težave, ki smo jih 
uspešno reševali sproti. Sproti smo ob novih 
potrebah dobivali tudi nova naročila, denimo ob 
najavi navijaških skupin, ob gneči pri vstopni-
cah, ob povečanem obisku fan con in tako dalje.

Dobro pripravljeni tudi navijači
Zvesti navijači, ki so pogosti obiskovalci tovrst-
nih prireditev, večinoma dobro poznajo in 
upoštevajo varnostna pravila. 

eVforiČni in VArni

Drugi obiskovalci pa imajo manj izkušenj, najdejo pa se tudi takšni, 
ki pravila namenoma kršijo. Pri slovenskih obiskovalcih se je zelo 
poznalo, da so mediji objavljali navodila organizatorjev.

Kljub temu smo imeli veliko dela s pregledi na vhodih, kjer smo 
preprečevali vnos prepovedanih predmetov. Obiskovalci so morali 
na vhodih največ pustiti hrane in pijače, transparentov z žaljivo 
vsebino, predmetov, ki bi jih lahko uporabili kot orožje (sem 
spadajo pirotehnična sredstva, škarje, noži itd. pa tudi dežniki, …), 
profesionalnih fotoaparatov, prenosnih računalnikov …

Organizatorji EuroBasketa so sicer kljub temu, da so obiskovalce 
pravočasno opozarjali, na vseh prizoriščih prijazno poskrbeli, da je 
bilo vrednejše prepovedane predmete mogoče shraniti pri vhodu. 

Z bobni in v bojnih oblačilih
S pregretostjo obiskovalcev večinoma nismo imeli velikih težav, 
navijanje je bilo zelo kulturno. Navijači iz Litve, danimo, so bili 
zelo glasni, na vsako tekmo so prinesli bobne in ubrano bob-
nali, oblečeni v »bojna oblačila«, a so bili povsem nenasilni in so 
upoštevali navodila. 

Smo pa bili v posebni pripravljenosti na tekmah nekate-
rih reprezentanc, za katere smo ugotovili, da nekateri nji-
hovi navijači preizkušajo meje dopustnega navijanja, tudi z 
agresivnim vedenjem. 

"Temeljiti pripravljenosti ekipe 
varnostnega osebja lahko pripišemo 
veliko zaslug za to, da je prvenstvo 
kljub evforičnemu vzdušju minilo 
brez incidentov."

Milan Germ,
vodja varovanja EuroBasketa 2013

p o  p r v e n s t v u

Varnostniki imajo oči ves čas na tribunah ...Veselje ekipe vodij po koncu finalne tekme.
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Zaradi varnostnih ukrepov je pregled trajal nekoliko 
dlje, vendar je bila gneča izjema, ne pravilo. 

V posebni pripravljenosti smo bili denimo na tekmah na Jesenicah, 
kjer so se v prvem delu pomerile reprezentance več držav bivše 
Jugoslavije, in na tekmah sosednje Hrvaške. Naša prizadevanja so 
se izplačala, saj na nobeni tekmi ni prišlo do večjega incidenta.

Večjih incidentov ni bilo, pripetljaji pa
Zabeležili pa smo nekaj manjših pripetljajev, ki smo jih uspešno 
rešili. Imeli smo denimo težave z novinarjem, ki je hotel priti do 
igralcev, pa za to ni imel pooblastil. Ko smo mu preprečili vstop, 
se je razburil in postal celo nasilen. Vstop na prizorišče smo 
preprečili tudi več obiskovalcem s ponarejenimi vstopnicami.

Priča pa smo bili tudi prikazu, kako so se naši košarkarji usidrali v 
srca navijačev. Po zmagi nad Ukrajino in osvojenem petem mestu 
smo jih spremljali iz Stožic. Varnostniki smo okoli njih naredili pravi 
»zvezdniški koridor«. Le obkroženi z ekipo varnostnikov so se lahko 
– sicer še vedno po polžje -premikali skozi navdušeno množico, ki 
se je želela slikati, dobiti avtogram ali se vsaj dotakniti košarkarjev.

Kaj smo se naučili?
Pri varovanju sta zelo pomembni izkušenost 
in seznanjenost varnostnega osebja s podrob-
nostmi delovnega mesta. Banalno, a realno: če 
se je kakšen varnostnik prvi dan še malo lovil 
denimo z vprašanji obiskovalcev, kje so najbližja 
trafika, trgovina, WC, je naslednji dan odgovo-
re natančno poznal. Pomoč obiskovalcem pri 
takšnih vprašanjih sicer ni njegovo osnovno 
delo, je nadgradnja, vendar se je vedno treba 
zavedati, da je vsak varnostnik za obiskovalca 
tudi predstavnik organizatorja. Hkrati pa pri-
dobivanje izkušenj velja tudi za predvidevanje 
nevarnih situacij: vodje imajo primerljivo več 
izkušenj in s tem možnih scenarijev. Tako se jim 
lahko izognemo.

Milan Germ 
Vodja varovanja EuroBasketa 2013

... žal zato zamudijo tudi najbolj zanimive dele tekme.

Del ekipe, ki se je pred 
odhodom na varovanje v 
Stožice zbral na Sintalu.
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Zmagoslavje dela varnostne ekipe Sintala po 
finalni tekmi. Skupaj nas je na prvenstvu  

zagotavljajo varnost približno 500.  
Pomemben je bil prav vsak član ekipe.

Bravo vsem!
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Novi centralni nadzorni sistem C4 
omogoča povezovanje večine različnih 
varnostnih sistemov uveljavljenih 
proizvajalcev Satel in Hikvision v ob-
vladljivo, pregledno celoto.

Letos smo naročnikom ponudili nove izdelke 
tehničnega varovanja, ki so cenovno ugodnejši 
in tehnično še bolj dovršeni od prejšnjih. Za 
uporabnike je izjemnega pomena, kako se z 
njimi upravlja.

Centralno nadzorni sistem (CNS) C4 je pro-
gramski produkt upravljanja tehničnega 
varovanja z velikim naborom orodij in možnosti. 
Je enostaven za rokovanje, hkrati pa močno 
orodje za upravljanje celotnega tehničnega 
varovanja. Omogoča prijavo z različnimi 
uporabniki, ki se jim vnaprej določi pravice in 
dovoljenja za uporabo različnih funkcij. Sistem 
je modularno zasnovan tako, da je pripravljen 
za implementacijo vseh zahtev. 

Grafični prikaz za lažji pregled
CNS C4 grafično prikazuje vse elemente 
tehničnega varovanja na grafičnem prikazu 
stavbe, nadstropij in prostorov ter omogoča 
celovito upravljanje z elementi. Vsak podatek, 
ki ga sistemi tehničnega varovanja posredu-
jejo CNS C4, se vpiše v bazo podatkov, smisel-
no prikazuje na grafičnem prikazu in ponudi 
v naprej definiran logični izbor akcij. To so: 
vklop, izklop, bypass, vizualni prikaz dogajanja 
pred kamero, podajanje navodila za reagiranje 
za posamezni dogodek ali katerega drugega 
pomembnega podatka ob dogodku, na primer 
telefonske številke.

Število alarmnih central in video naprav je 
pri sistemu CNS C4 neomejeno. Priklop na 
Satelove alarmne centrale vrste Integra se 
vrši preko Satelovega vmesnika ETHM-1, ki 
je priklopljen na računalniško omrežje, na 
katerega je priključen tudi CNS C4. Na enak 
način se priklopi na računalniško omrežje vi-
deo naprave HikVision.

Prav tako je za CNS C4 neomejeno število oddaljenih mest. Za 
vsako posamezno oddaljeno mesto lahko določimo, do katerih 
sistemov ima dostop.

CNS C4 poenostavlja upravljanje z različnimi sistemi tehničnega 
varovanja tako, da je rokovanje z različnimi sistemi za uporabnika 
enotno. Uporabniku ni potrebno poznati vseh sistemov tehničnega 
varovanja, ampak le CNS C4. Uporabnost centralno nadzornega 
sistema (CNS) C4 je zelo velika. Sistem je zgrajen tako, da izpol-
ni vse naročnikove zahteve do tehničnega varovanja in tehnično 
varovanje ponese na višji nivo uporabnosti.

Miha Trdin
razvojnik

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

VSe UPorAbnoSti VArnoStnih 
SiStemoV V enem

''Združitev alarmnih in video sistemov v CNS C4 
omogoča enostavnejše, hitrejše in bolj učinkovito 
ukrepanje ob dogodkih.''

Ključni elementi CNS C4

• Centralizirano upravljanje tehničnega varovanja.
• Upravljanje podatkov in vizualizacija dogodkov.
• Avtomatizacija procesa tehničnega varovanja. 
• Upravljanje tehničnega varovanja, pri čemer 

lahko pomaga z navodili ob kriznih trenutkih.
• Analiza varnosti informacij.
• Centralno upravljanje identitet.

CNS C4 omogoča hiter pregled vseh podatkov tehničnega 
varovanja, tudi video vsebine, na enem mestu.

FO
TO

: C
4
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v a r o v a n j e  p r v e n s t v a

VZDržeVAleC ZA 21. Stoletje 
Ljudje smo po naravi nagnjeni k lenobi. To ni zmer-
aj slabo, saj smo zaradi svoje lenobe primorani k 
razmišljanju in ustvarjanju pripomočkov za lažje 
opravljanje vsakodnevnih obveznosti. Stremimo k 
lagodnejšemu življenju z avtomatizacijo zamudnega 
in neprijetnega dela in s tem pridobimo več časa, 
ki ga lahko namenimo denimo lenarjenju ali pa ga 
posvetimo svojim najbližjim.

Preveč za eno osebo
To pa je skupaj z zanimivimi in pametnimi, danes predvsem elek-
tronskimi dodatki v naše življenje prineslo tudi napake in okvare. 
Upravljanje s hišnimi napravami je čez noč postalo preveč kom-
pleksno za laika in preveč obsežno za eno samo osebo. Izkazalo 
se je tudi, da je za vzdrževanje objekta potrebna namesto samo 
enega vzdrževalca ekipa visokokvalificiranih strokovnjakov 
tehniških ved s področij elektronike, računalništva, strojništva, 
gradbeništva, vrtnarstva ...

Krčenje sredstev spodbudilo razvoj času  
prilagojenega sistema upravljanja in vzdrževanja
Dandanes se vse pogosteje srečujemo s krčenjem sredstev, 
namenjenih za investicije, vzdrževanje in zaposlovanje. V javnem 
sektorju je začelo primanjkovati denarja že za golo vzdrževanje, 
kaj šele za modernizacijo objektov in investiranje v materiale, 
ki nam omogočajo varčnejšo porabo energentov. Težava se je 
razširila tudi na zaposlovanje prepotrebnega dodatnega kadra.
 
V Sintalu Eko smo zato razvili model vzdrževanja, primeren tako 
za starejše kot za moderne objekte z najsodobnejšo opremo in 
napravami. Zaposlujemo nadobuden, visoko kvalificiran kader 
različnih tehniških strok. 

Ekipa obvlada večino spektra potrebnih znanj in 
je kos veliki večini vsakodnevnih vzdrževanj in 
popravil. Vsak problem je za nas izziv, delujemo 
proaktivno s preizkušenim naborom dobavi-
teljev opreme in strokovnih služb.

Znanje je ključ
Izdelali smo tudi model sodelovanja med 
vzdrževalci iz različnih objektov in različnih 
strok. Sestanemo se enkrat mesečno in 
obdelamo vse težave in rešitve, s katerimi se 
srečujemo med svojim delom. Vzdrževalci na 
objektih tako niso prepuščeni samim sebi. 
Takšen način pridobivanja novih znanj in praks, 
ki jih implementiramo v naročnikovo okolje, 
omogoča višjo kakovost bivanja. 

Velika prednost: 24-urna povezava
Za večjo varnost smo uvedli tudi 24 urno hišno 
asistenco, ki v povezavi z varnostno-nadzornim 
centrom Sintala omogoča interventni pri-
hod dežurnega vzdrževalca na vse objekte v 
Ljubljani in njeni okolici v najkrajšem možnem 
odzivnem času.

Do sedaj  smo dokazali, da je s pravim pristo-
pom kljub obsežnejšemu delu čas dela mogoče 
skrajšati, s preventivnimi pregledi in popravili 
pa znižati stroške vzdrževanja za več deset 
odstotkov. Zavedati se moramo, da s pravilno 
optimizacijo vzdrževanja in strokovnim pristo-
pom lahko privarčujemo in s tem zagotovimo 
sredstva za investicije, ki  se jim zaradi zagot-
avljanja uporabnosti in ohranjanja vrednosti 
objekta ne moremo popolnoma odreči.

Jure Nedeljkovič
vzdrževanje in upravljanje, Sintal Eko

''Razvili smo nov način 
upravljanja, prilagojen 
današnjim zahtevam 
in zmogljivostim 
naročnikov.''

Jure Nedeljkovič
vzdrževanje in upravljanje, Sintal Eko

Vzdrževalec se mora danes spoznati tako na 
zamašene odtoke kot kompleksne sisteme.
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u n i f o r m e

Ljudje že skozi vso svojo zgodovino 
uporabljajo obleke in drugo telesno 
okrasje kot obliko nebesedne komu-
nikacije. Obleke nakazujejo poklic, 
sloj, spol, seksualno dostopnost, 
lokalno pripadnost, standard in stopnjo 
družbene asimilacije tistega, ki jih nosi. 

Obleke ničesar ne rečejo, a vse povedo
»Obleka je za človeka civilizirane družbe tako 
neposredno, res nikoli prav povsem odložljivo 
sredstvo javnega obnašanja, da se niti ne 
zavedamo, kako zelo in res primarno je obleka 
sama na sebi pozivanje javnosti in oglaševanje 
pred javnostjo, da se ozre na človeka, da priteg-
ne nase, torej dobesedno reklama,« pravi prof. 
dr. Anton Trstenjak.

Poseben pomen uniforme
Delovna obleka (uniforma) je po definiciji 
sklop standardiziranih oblačil, ki jih nosijo 
člani organizacije, ko sodelujejo v njenih deja-
vnostih. Ljudje, ki so del teh organizacij, morajo 
spoštovati zahteve te uniforme.

UniformA -  
obleKA, Ki nAreDi ČloVeKA 

Prisotnost osebe v uniformi pona-
vadi spremeni razpoloženje ostalih 
prisotnih. V prisotnosti policista ali 
varnostnika kriminalci in prekrškarji 
načeloma kontrolirajo svoje vedenje, 
ostali pa se počutijo varnejše. 

Na nekaterih delovnih mestih je uniforma nujno potrebna. 
Zaposlenim da enoten videz in jih obenem naredi bolj vidne, s tem 
pa ostalim ljudem olajša njihovo prepoznavanje in razlikovanje po 
storitvah, ki jih opravljajo. 

Večina ljudi po uniformi prepozna policiste, reševalce, gasilce in 
tudi varnostnike, zdravnike, vojake in podobno. S svojimi oblačili 
izstopajo iz množice, kar je v določenih situacijah lahko ključnega 
pomena. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da so uniforme 
verodostojne in da jih ne nosijo nepooblaščeni ljudje. Zaradi 
možnosti kršitev in zlorab ustreznost uniforme z oznakami pre-
verja tudi policija.

Obleka naredi človeka ...
Uniforme so namenjene tudi znamčenju in razvijanju standardi-
zirane podobe podjetja ter imajo pomemben učinek na zaposlene, 
ki uniforme nosijo. V tem smislu je uniforma še posebej pomemb-
no oblačilo. To je obleka, ki postane del življenja velikega števila 
oseb. V njej preživijo veliko časa, v njej jih vidi veliko ljudi. 

... vpliva pa tudi na druge
S svojo prisotnostjo v uniformi pa vplivajo tudi na ostale, saj ima 
poseben učinek. Prisotnost osebe v uniformi ponavadi spremeni 
razpoloženje ostalih prisotnih (na primer v prisotnosti policista ali 
varnostnika kriminalci in prekrškarji načeloma kontrolirajo svoje 
vedenje, ostali pa se počutijo varnejše).

Uniforma lahko predstavlja simbol varnosti, lahko deluje 
zastrašujoče ali pa vzbuja zaupanje in spoštovanje. Uniforma nam 
lahko veliko pove o človeku, ki jo nosi, in o njegovi funkciji. Obleka 
res naredi človeka, obenem pa tudi človek naredi obleko.

Kot pravi svetovalka na področju oblačenja za različne priložnosti 
Lea Pisani, so priporočila o oblačilih za določeno priložnost (ali 
s tujko dress code) pravila kombiniranja oblačil in dodatkov za 
različne slovesne, poslovne, neformalne in športne priložnosti. 
Označujejo lahko določen poklic, družbeno skupino ali pripadnike 
subkultur. Vse družbe poznajo določena pravila oblačenja, veliko 
jih je tudi nenapisanih, vendar jih večina pripadnikov razume. Pri 
izbiri delovne obleke je zelo pomembno, da upoštevamo človeka, 
ki bo obleko nosil, naravne danosti, naravo in način dela, cilje in 
delovno okolje.

O uniformah, tudi Sintalovih, bomo obširneje pisali v prihodnji 
številki Sintalčka.

Sanda Zakrajšek
Protokolarna uniforma varnostnikov prispeva 

k svečanemu vzdušju prireditve.

FO
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p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

PoSlADeK ZA KoneC letA

Več kot 300 gostov se je v družilo  
v sproščenem vzdušju.

Mjuzikel Sugar - Nekateri so za vroče nas je navdušil. 
V vlogi Sugar Kane je nastopila Jana Zupančič.

Tradicionalno smo ob koncu leta na gledališko pred-
stavo in druženje povabili poslovne partnerje in 
tokratne Sintalove nagrajence za odličnost. 

Goste smo sprejeli v Mestnem gledališču ljubljanskem. Pred 
začetkom predstave je zbrane nagovoril predsednik uprave 
koncerna Sintal, mag. Robert Pistotnik, nato pa so s članoma 
uprave Viktorjem Pistotnikom in Lidijo Pilko podelili priznanja 
našim odličnikom. 

MGL je po pričakovanjih odlično izpeljal mjuzikel Sugar – 
Nekateri so za vroče, ki je dobil navdih v nepozabnem filmu z 
Marilyn Monroe. Ko je zavesa zadnjič padla, smo se vedrih obra-
zov iz dvorane preselili v objem taktov Jazz tria Gajo in nazdravili 
uspešnim sedanjim in prihodnjim zgodbam.

Goste so sprejeli predsednik uprave mag. Robert Pistotnik 
ter člana uprave Lidija Pilko in Viktor Pistotnik.

Vesele praznike 
in srecno novo leto!

Vaš Sintal
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o d l i č n o s t

Samo lah je varnostnik-receptor v 
upravni stavbi Petrola. Odgovorni 
tega podjetja so z njegovim delom 
zelo zadovoljni in želijo na tem delov-
nem mestu prav njega. Njegov vodja 
dodaja, da je urejen, vesten, komuni-
kativen in vedno pripravljen priskočiti 
na pomoč, kjerkoli ga potrebujejo.

SintAloVi AmbASADorji 2013
Sodelavcem, ki so se v letu 2013 pri svo-
jem delu posebej izkazali, smo v Mestnem 
gledališču ljubljanskem podelili priznanja.

rudi žekš je naš sodelavec že 
vse od začetkov Sintala v teh kra-
jih. Zaupane so mu naloge vodje 
tehničnega varovanja. Je strokov-
njak na svojem področju, vedno na 
tekočem z novostmi, neprestano se 
izobražuje. Naročniki poznajo njego-
vo delo in ga zelo cenijo.

Rudi Žekš,
vodja tehnike, 

Prekmurje 
in Prlekija

Vlado Čajkovac, 
varnostnik,
Gorenjska

Franjo Mirdita,  
varnostnik, 

Spodnja Štajerska

Anita Novak,
interventka,

Spodnja Štajerska

Viktor bauer že drugo leto dela 
kot vodja naloga v centru Mercator. 
Naročnik je z njegovim delom izred-
no zadovoljen in mu zelo zaupa. 
Zadovoljni so tudi sodelavci, ki se ob 
težavah pri varovanju lahko vedno 
obrnejo nanj. Je profesionalen in  
dosleden, delo jemlje izredno resno.

Viktor Bauer, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

Samo Lah, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

blaž temnikar je v Sintalu Koroška od 
leta 2010. Najprej je delal kot varnost-
nik v trgovini in na objektih. Dokazal 
je zanesljivost in predanost delu, ves 
čas se je strokovno izpopolnjeval. 
Delo nadaljuje kot intervent. V pros-
tem času rad zaigra na harmoniko, z 
igranjem včasih razveseli tudi nas.

Irena Zupančič, 
varnostnica, 
Dolenjska in 

Posavje

Blaž Temnikar, 
intervent,

Koroška

Drago Iskra, 
intervent, 

Osrednja Slovenija

bojan Drofenik svoje mobilno 
delo opravlja na območju Zgornje 
Štajerske. Nagrado si je prislužil z 
vestnim delom, ki ga tudi z veseljem 
opravlja. To se odraža tudi v tem, da  
so naročniki zelo zadovoljni – ne le, 
da poskrbi za varnost, temveč ob tem 
prinese še dobro voljo.

Bojan Drofenik, 
intervent,

Zgornja Štajerska

Že 32 let je v varnostnih vodah naš 
sodelavec franjo mirdita s Spodnje 
Štajerske. Je zanesljiv, skrben in 
odgovoren. »Njegov odnos do dela in 
do naročnikov je izjemen, ne pozna 
slabih ali dobrih dni. Naši naročniki 
ga imajo enostavno radi,« so povedali 
njegovi sodelavci.

Zaradi svojega profesionalnega, stro-
kovnega in odgovornega odnosa je 
Vlado Čajkovac pri naših naročnikih 
izredno dobro zapisan. Opravlja tudi 
najbolj odgovorne naloge na priredit-
vah, saj mu enostavno zaupamo. 
Nekateri naročniki so z njim tako zado-
voljni, da nas povprašajo prav po njem.     

Drago iskra soustvarja Sintalovo eki-
po varnostnikov že petnajst let. S svo-
jo vestnostjo in odgovornostjo pripo-
more k uspešnemu opravljanju nalog, 
ki so zastavljene timu. Rad priskoči 
na pomoč sodelavcem, zna pa jih tudi 
motivirati in spodbuditi k učinkoviti 
komunikaciji ter sodelovanju.

Anita novak, po rodu ponos-
na Mariborčanka, na Spodnjem 
Štajerskem opravlja bolj dinamična 
dela na področju varovanja. »Njena 
delovna vnema, prizadevnost, odgov-
ornost in strokovnost so izredne. 
Ponosni smo, da jo imamo v ekipi,« je 
povedal njen vodja. 

irena Zupančič je diplomirana var-
stvoslovka in pridobljeno znanje s 
pridom uporablja v fizičnem varovan-
ju. Dela profesionalno in zelo moti-
virano. Na področju varovanja vidi 
polno izzivov, zato z veseljem opravlja 
različna dela. Naročnik pa ima o nje-
nem delu povedati same pohvale.

Dobitnike naštevamo ozemeljsko - od 
Prekmurja do "vseslovenskega" Sintala Eko.
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o d l i č n o s t

elvedin ljubijankić opravlja svoje 
delo na območju Ljubljane in oko-
lice. Je lojalen in marljiv delavec, za 
katerega sodelavci radi povedo, da 
je timski igralec, na katerega se lah-
ko  zanesejo. Vedno se maksimalno 
potrudi, da opravi naložene naloge, 
tudi zahtevnejše.

Miloš Komadina, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

Franjo Ocepek, 
intervent, 

Osrednja Slovenija

orlando marsetič je vesten delavec, ki 
že štiri leta opravlja dela v koprskem 
Cimosu. Odlikuje ga trud, s katerim 
dosega in presega pričakovanja pri 
nalogah, ki so mu naložene. Vedno je 
urejen, do dela in sodelavcev ima po-
zitiven odnos, probleme rešuje sproti 
in naročnik je zelo zadovoljen.

Kmalu bosta dve leti, odkar je Sabina 
Petkovšek stopila v naše vrste.
Fizično varuje postojnski Spar, kjer 
je poslovodkinja z njenim delom zelo 
zadovoljna. Po potrebi varuje tudi 
drugje, rada opravlja tudi varovanje 
prireditev. V prostem času pa se rada 
odpravi na pot; z avtom ali kolesom.

Orlando Marsetič, 
varnostnik, 

Južna Primorska

Marko Stević, 
tehnik,

Osrednja Slovenija

Kristjan ožbot svoje delo opravlja v 
kobariški igralnici Aurora. Je vedno 
urejen in profesionalen. Večina gostov 
je tujcev, zato mu tekoče znanje tujega 
jezika in uglajeni karakter prideta zelo 
prav. Hkrati velikokrat opazi in ukrepa 
v varnostno problematičnih situacijah. 
Naročnik je z njim zelo zadovoljen.

Kristjan Ožbot, 
intervent,  

Severna Primorska

marko Stević na Sintalu dela kot 
tehnik od leta 2009. Od samega 
začetka je vesten in odgovoren 
sodelavec. Hitro pridobiva nova znan-
ja, z zanimanjem se posveti novos-
tim, ki jih uvedemo v tehnični službi 
Sintala, in jih odlično obvlada. Svoje 
znanje posreduje tudi  sodelavcem.

Sabina Petkovšek, 
varnostnica,
Notranjska

miloš Komadina je natančen, pro-
fesionalen in dosleden varnostnik-
receptor, ki ničesar ne prepušča 
naključju. Delo opravlja na objektih 
ene od bank, kjer so z njim zelo zado-
voljni. Rad pa dela tudi na izrednih 
varovanjih prireditev in drugih izred-
nih varovanjih.

Elvedin Ljubijankić, 
varnostnik, 

Osrednja Slovenija

Naš dolgoletni sodelavec franjo 
ocepek dela v intervenciji na 
območju Mengša. Goji dobre odnose 
s sodelavci, je strokoven in vedno 
pripravljen priskočiti na pomoč 
naročnikom. Opravlja tudi druga dela 
varovanja, svoje znanje pa prenaša 
tudi na nove sodelavce kot mentor.

Razpeta med naročniki in zaposlen-
imi je vodja čiščenja Slavica Vesel 
vsakodnevno postavljena v situacije, 
ki zahtevajo tako strokoven odziv na 
vprašanja glede materialov in post-
opkov dela kot tudi prijazne besede in 
občutek za ljudi. Dela s srcem, stro-
kovno, dinamično in vsestransko.

Slavica Vesel, 
vodja čiščenja,

Sintal Eko

Nagrajenci so 
priznanja prejeli 
na svečani podelitvi v 
Mestnem gledališču
ljubljanskem. V 
vlogah podeljevalcev 
so nastopili mag. 
Robert Pistotnik, 
Viktor Pistotnik 
in Lidija Pilko.
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nAjVeČ So oDneSli  
KAr 62 tiSoČAKoV

"Jaz sem ... Jaz sem kupil ta Playboy," 
je izdahnil Sebastjan, ki je skupaj s 
sotekmovalcem z nakupom revije 
zaslužil 62 tisoč evrov. 

Finalno vprašanje v kvizu Denar pada na Planet 
TV je namreč spraševalo, kdaj se je Nina Osenar 
prvič slekla za to žgečkljivo revijo. Zaradi pravil-
nega odgovora se lopute, skozi katere sicer 
padejo svežnji bankovcev, niso odprle in denar-
ja poslale k našima varnostnikoma Luki in 
Goranu, ki sta padli denar skrbno pospravljala 
v varnostni kovček.

Varnostnika sta tekom sezone postala stalnica 
in eden od zaščitnih znakov oddaje, ki jo vodi 
prekaljeni Jonas Žnidaršič. Njuna prisotnost 
poleg varnosti kupov denarja poskrbi tudi za 
dodatno akcijo in dinamičnost oddaje. Ustvarjalci 
so nas k sodelovanju povabili prav zato in izkazalo 
se je za odlično potezo. Začetno tremo pred kam-
erami sta hitro premagala in se v svojih vlogah 
odlično znajdeta. Priznala pa sta, da je snemanje 
v marsikaterem pogledu prav tako naporno kot 
njuno siceršnje, zelo zahtevno in odgovorno delo.

p r e d  k a m e r o

Denarna ekipa (z leve): Goran, Eva in Luka

Snemanje je naporno, a tudi zabavno.

Njuna prisotnost poskrbi za varnost kupov denarja 
in tudi dodatno akcijo in dinamičnost oddaje.
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š p o r t

StreleC, Ki Si  
oGreVA DlAni Z miSlimi

Grega Potočnik se je z Olimpijskim komitejem Slo-
venije udeležil letošnjih mediteranskih iger, enega 
največjih športnih dogodkov na svetu. 

Sodelavcu z Gorenjske, ki v Sintalu dela kot intervent, je šlo v 
turškem Mersinu na začetku odlično, potem žal nekoliko slabše in 
je osvojil 11. mesto. Kar pa označbe »izjemno obetaven« ni niti malo 
omajalo. Med njegovimi večjimi tekmovanji velja izpostaviti mednar-
odno prvenstvo v Münchnu, kjer je dosegal dobre rezultate v odlični 
konkurenci, v Beogradu je z ekipo osvojil drugo mesto, iz Zagreba 
pa ekipno odnesel bronasto kolajno.

S treningi streljanja je začel že v osmem razredu osnovne šole, 
šlo mu je vse bolje in je vse bolj napredoval. Med drugim je nos-
ilec državnega mladinskega rekorda s standardno zračno puško 
v trojnem položaju (strelja se iz stoječega, klečečega in ležečega 
položaja) in eden od nosilcev ekipnega mladinskega rekorda ter 
nosilec rekorda v streljanju na 50 metrov z malokalibersko puško. 
Letošnjega aprila je osvojil naslov članskega državnega prvaka z 
zračno puško. Kolajn sicer ne šteje več. 

Včlanjen je v strelsko društvo Dušan Poženel iz Rečice pri Laškem, 
kjer je streljanje prioritetni šport v občini. Vsako leto mora izpol-
njevati norme, od tega je seveda odvisno, na katere tekme bo lahko 
šel. In od denarja. »Samo od streljanja se ne da preživeti. Več vla-
gam, kot dobim, z denarnimi nagradami ne morem pokriti stroškov 
opreme, municije, prijavnin ter potnih in bivanjskih stroškov,« nam 
je zaupal. Res gre za drag šport. »Zaščitna oblačila stanejo okoli 
1500 evrov,  puška 2300, 1000 dodatki in za 500 evrov se na sezono 
nabere stroškov municije.« 

Njegova želja je postati član športne čete vojske 
ali policije, kar bi mu olajšalo treninge treninge 
finančno in časovno.

»Samo srce ti udari v nepravem trenutku, pa gre 
strel ven. Potrebna je izredna zbranost. Zato ima-
mo psihologe in trenerje za prehrano in fitnes,« 
pove. Uporabljajo tudi tehnologijo biofeedbacka, 
ki meri srčni pulz, prevodnost elektrike na koži in 
temperaturo. Imajo pa zato uspešni strelci never-
jeten nadzor nad telesom. Grega si zna denimo s 
koncentracijo ogreti roke "na daljavo", pozna pa 
tudi strelce, ki si z mislijo znižajo pulz.

Priprave terjajo ogromno časa. »Dve uri in pol 
za zračno puško, tri in pol za malokalibrsko. 
Treniram  najmanj petkrat na teden,« pravi. 

Kadar dela popoldne, vstane ob šestih in se s 
psom odpravi na sprehod ali hitro hojo; teči pred 
treningom ne sme, ker to lahko slabo vpliva na 
rezultate. Sledi trening na strelišču, po kate-
rem ne počiva, temveč se pred službo odpravi 
še v fitnes.  Ukvarja se tudi s tekom in kolesar-
jenjem. Zvečer po končani službi se odpravi k 
počitku – razen seveda, kadar je treba priskočiti 
na pomoč še doma.

Držimo pesti za prihodnje uspehe našega kolega!

Okoli treningov se vrti 
večina Gregovega prostega 
časa, dobršen del dopusta 
pa je namenjen za 
obiskovanje tekmovanj.
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r a z v e d r i l o

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. Fotografijo na levi nam je 
na FB poslal vodja enote Severna Primorska Karlo Kovač.

nAGrADnA KrižAnKA

Za sodelovanje v žrebu pošljite nagradna gesla 
(zasenčena polja) in svoj naslov do 15. februarja 2014 
na naslov: Sintal, litostrojska 38, 1000 ljubljana ali po 
elektronski pošti na sintalcek@sintal.si. 

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenko ali nagrajenca, 
ki bo po pošti prejel/a nagrado, njeno ali njegovo ime pa bomo objavili v pri-
hodnji številki. Nagrajenka križanke iz prejšnje številke je tatjana Črešnjovec, 
Ljubljana. Čestitamo!

www.sintal-varovanje.
blogspot.com
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Motorjev naše interventke in interventi sicer 
med delom (zaenkrat) ne uporabljajo.
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PESNICA IN
PISATELJICA

GARTNER



23

p o d j e t j e  s m o  l j u d j e

ZA rUnDo
Intervencija Koroške je okrepila svoje 
vrste s še eno članico. Družini Kotnik 
Režonja se je pridružila hčerkica 
Klara. Na fotografiji v objemu ponos-
nega očka tri njegova dekleta; Klara, 
njena sestrica Aneja in njuna mamica.

V zgodnjih jutranjih urah 
31. avgusta je Sintalovega 
tehnika Milovana in nje-
govo ženo Vesno raz-
veselil Sergej. Glede na 
svoje velikost in težo je 
že v porodnišnici pridobil 
vzdevek Veliki mož. Meril 
je 54 cm in tehtal 3,9 kg. 
Novopečeni očka pravi, da 
po tem dogodku življenje 
dobiva novo dimezijo. 

V letošnjem avgustu se je s svojo 
dolgoletno zbranko Vesno oženil 
naš sodelavec iz Sintala Celje, Milan 
Osetič. Godli so jima prijatelji iz an-
sambla Modrijani, v civilni del obreda, 
ki ga je vodil župan občine Vojnik, pa 
so jih popeljale še gospodične iz sku-
pine M.J.A.V., dve od katerih sta tudi 
članici skupine Navihanke. Tako je 
bilo doživetje popolno - modro, navi-
hano in prijetno.

26. oktobra se je jutro za Gorenčičeve 
začelo drugače kot ponavadi, saj sta 
se takrat ati Damjan in mami Vesna 
spoznala s svojo dojenčico Nežo, ki je 
šest minut čez osmo prišla na svet. Ati 
je bil, ko je k sebi stisnil 55 cm veliko in 
3700 gramov težko srečo, presrečen.

Po težki bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustil 
naš dragi sodelavec 

Janez Špiclin

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci in sodelavke
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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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